
REGULAMIN KONKURSU "OPEN WEDDING DAY"
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Wrocław Bielany Q Hotel Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą przy 
ul. Juliusza Lea 202A w Krakowie 30- 133, wpisaną do rejestru NIP: 677-243-09-10, REGON:
369325578, KRS: 0000873238  
2. Nagrodę w konkursie zapewnia Organizator.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.01.2023 i kończy 15.01.2023 w trakcie trwania wydarzenia
OPEN WEDDING DAY.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi przed rozpoczęciem ostatniego panelu tematycznego
wydarzenia.

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA
1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Komisja powołana przez Organizatora, w
skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
2. Losowanie Nagrody odbywa się w obecności Komisji. Z przebiegu Losowania zostanie
sporządzany protokół.

§ 4 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin
Konkursowy. 
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest uczestnictwo za
pośrednictwem osób trzecich. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba,
która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego
Regulaminu. 
5. Zwycięski los będzie ważny tylko wtedy jeśli na Sali w trakcie losowania będzie obecny
właściciel losu.



§ 5 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Losowanie zostanie przeprowadzone w trakcie trwania OPEN WEDDING DAY.
2. Jeden uczestnik może oddać jeden los. 
3. Wszelkie losy zawierające niekompletne dane niezbędne do identyfikacji zwycięzcy będą nieważne.
4. Losowanie wyłoni 1 zwycięzcę, który otrzyma Nagrodę. 
5. Informacja o wyniku konkursu zostanie podana w trakcie losowania.

§ 6 NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie będzie voucher na kwotę 10 000 zł do wykorzystania na organizację wesela
dla minimum 100 osób w Q Hotel Plus Wrocław Bielany.
2. Nagrodę otrzyma zwycięzca wyłoniony przez losowanie. 
3. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność na sali w trakcie losowania.
4. Nie jest możliwe przeniesienia prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 
5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez następne losowanie. 
7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy w momencie wydania
Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.
8. Voucher nie może być łączony z innymi ofertami niż oferta weselna, promocjami czy rabatami w Q
Hotel. 
9. Voucher ważny jest do dnia 31.12.2024 roku.

§ 7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Zwycięzcę Konkursu danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska. W tym celu przy przekazywaniu swoich danych osobowych
konieczne jest, aby wyraził on zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora poprzez złożenie
oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest spółka Wrocław Bielany Q
Hotel Sp. z o.o. Sp. J, ul. Juliusza Lea 202A 30-133 Kraków. Posiadam wiedzę, że podanie danych
jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane."
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą
przetwarzane przez administratora zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach
podatkowych (dotyczy zwycięzców), komunikacji z Uczestnikami konkursu oraz w celu
przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu, a także w celach
marketingowych.
6. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach o
których mowa w punkcie 5 powyżej.



7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest zgoda Uczestnika
konkursu. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa
na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
8. Organizator przekazuje dane osobowe Uczestników konkursu następującym kategoriom
podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu, firmom dostarczającym
oprogramowanie informatyczne oraz partnerom wspierającym działania marketingowe.
9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
10. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
11. Dostęp do danych osobowych możliwy jest w Q Hotel Plus Wrocław Bielany. Ponadto,
Organizator udostępnia adres email: wroclawbielanyplus@qhotels.pl, za pomocą którego można
kontaktować się w sprawie danych osobowych (w tym złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody).
12. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
13. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
14. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym
nie dokonuje profilowania.
15. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Hotel zastrzega sobie prawo wyłączenia ze sprzedaży określonych terminów oraz informuje, że
niektóre z terminów mogą nie być dostępne z uwagi na pełne obłożenie hotelu.
2. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie jeśli zostanie to
uzasadnione istotną potrzebą (np. mylący kształt jakiejś informacji lub brak istotnej informacji).
3. Reklamacje należy składać mailowo na adres wroclawbielanyplus@qhotels.pl. Prawo złożenia
reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i
nazwisko oraz adres mailowy osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis 
i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie
rozpoznania reklamacji na adres mailowy podany w reklamacji a w razie braku wskazania tego
adresu na adres mailowy z którego reklamację wysłano.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego. 
5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Organizatora.


