Regulamin konkursu: „TIDAL / Radio Norda FM.”
1. Zakres konkursu: Konkurs TIDAL / Radio Norda FM („konkurs”) jest skierowany
do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium
Polski („Uczestnicy”).
2. Organizator: Organizatorem konkursu jest TIDAL sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Złota 59/616, 00-120 Warszawa („TIDAL” lub „Organizator”)
oraz Radio Norda Fm z siedzibą w Wejherowie, adres: ul. Przemysłowa 3, 84-200
Wejherowo
3. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.07.2018 r. o godzinie
22:00 i trwa do dnia 25.07.2018 r. do godziny 12:00 („Okres Konkurs”). Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.05.2018 r. o godzinie 18:00.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie
https://www.facebook.com/NordaFm
5. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie
obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.
6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg,
realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych
reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
7. Zasady uczestnictwa w Konkursie: W celu wzięcia udziału w Konkursie, przez
Okres Konkursu, Uczestnik musi spełnić następujące warunki: (1) Uczestnik musi
odpowiedzieć, w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: Jaki utwór
Smolasty najbardziej chciałyby usłyszeć podczas piątkowego koncertu i dlaczego?
8. W Konkursie odrzucone zostaną komentarze, które: a. zawierają treści
powszechnie uznane za obrazliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub
nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc; b.
zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,
niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonan politycznych,
pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o
charakterze religijnym; c. zawierają treści niezgodne z prawem; d. zawierają treści
godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię,
wizerunek; f. naruszają dobre obyczaje; g. naruszają zasady netykiety;
h. nie spełniająinnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 10. W czasie
trwania Konkursu dany Uczestnik może napisać dowolną liczbę komentarzy, jednak
jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
9. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o
przyznaniu nagród będzie Komisja konkursowa.
10. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli komisji Organizatora.
11. Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności komentarzy konkursowych
Uczestników z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków,
Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu.
12. Nagrodą w konkursie są 3 vouchery do wykorzystania przez 90 dni w serwisie
Tidal.
13. Dane osobowe: Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu
wyłącznie doraznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego
przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania

Nagrody. Dane te sąprzechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki
wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakonczeniu zostaną
usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane Uczestnika konkursu
także na innej podstawie. Organizator może powierzyćprzetwarzanie danych
osobowych Uczestników konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim
przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego
przeprowadzenia. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych
danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy
czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w
konkursie.
14. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora podany w pkt. 2 powyżej.
Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika
zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem
podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść
zadania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację,
Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca
reklamacje zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpózniej w terminie 30 dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu
Facebook w trakcie trwania Konkursu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
Fanpage’a przez serwis Facebook.
17. Ogólne warunki: Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia
lub modyfikacji konkursu lub jakiejkolwiek jej części, jeśli jakiekolwiek oszustwo,
awarie techniczne lub inne czynniki wykraczające poza racjonalną kontrolę
Organizatora wpływają na prawidłowe funkcjonowanie konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo do
dyskwalifikacji Uczestników, którzy działali w sposób sprzeczny z niniejszym
Regulaminie.
18. Spory: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane
przez właściwy sąd powszechny.
19. Postanowienia koncowe: Uczestnik biorąc udział w konkursie potwierdza, że jest
świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie
Uczestnika. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym,
których wynik zależ od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
ustawy o grach hazardowych.
20. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

