
Regulamin konkursu „M-ROL Zimowa promocja 2021”

1. Organizatorem  konkursu  jest  firma  M-ROL1  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Odolanowie  przy  ulicy  
Trzy Mosty 10.

2. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dowolnego zestawu: Mieszalnik + Rozdrabniacz + Waga z podaniem
hasła promocyjnego „MROL2021”.

4. Konkurs trwa od 01.11.2021 do 31.12.2021r. włącznie

5. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na etapie typowania przez zarząd firmy M-ROL1 Sp z o.o. 

6. Typowanie zwycięzcy nastąpi po zapoznaniu z wszystkimi zamówieniami które wpłyną do 31.12.2021r.

7. Rozwiązanie konkursu zostanie przekazane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia typowania.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www oraz na profilach mediów społecznościowych należących
do firmy M-ROL1 Sp z o.o.

9. Nagrodą w konkursie jest Przenośnik ślimakowy czerpiący T401/1 o średnicy Ø 110mm, i długości 4m.

10. Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę.

11. Nagrodę  otrzyma  uczestnik,  który  spełni  wszystkie  wymagania  opisane  w  niniejszym  regulaminie,  
i zostanie wyłoniony na etapie typowania przez zarząd firmy M-ROL1 Sp z o.o.

12. Termin realizacji nagrody nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu ze zwycięzcą.
13. Koszt transportu nagrody pokrywa organizator.
14. Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie  ich  danych  adresowych  i  adresu  e-mail  do  celów  

marketingowych i konkursowych wyłącznie przez firmę M-ROL Sp. z o.o. Sp. K. 
15. Przetwarzanie  danych osobowych odbywać się  będzie  na  zasadach  przewidzianych  ustawą z dnia  29 sierpnia

1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  202r.  Nr  101,  poz.  926  z  późn.  Zm.)  Dane  
osobowe są podawane przez Uczestników dobrowolnie, a uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich po-
prawiania. 

16. Każdy  uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez  administratora  
M-ROL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Odolanowie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
2018r. poz. 1000) w celach związanych z działaniem  marketingowym. Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, iż
zapoznał się z ogólną klauzulą  informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez M-ROL Sp. Z o.o. Sp. K.  

17. Ostateczna interpretacja regulaminu leży po stronie organizatora konkursu.

18. Konkurs  decyzją  organizatora  może  zostać  zawieszony,  przedłużony,  lub  w  przypadku  niskiej  frekwencji  
(poniżej 20 zainteresowanych) może zostać zmieniona forma rozstrzygnięcia konkursu.


