REGULAMIN Akcji
§1. ORGANIZATOR
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Akcji „ Mleczna historia”
2. Akcja organizowana jest przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek z siedzibą w
Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667 (dalej: „Organizator”).
§2. CZAS I MIEJSCE AKCJI
1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem
profilu Spomlek na portalu Facebook.
2. Akcja trwa od dnia 01marca do 24 marca 2019 roku.
§3. UCZESTNICY
1. Akcja ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich osób pełnoletnich, które
posiadają stare fotografie dotyczące tematu Akcji oraz są autorami zdjęć lub posiadją
prawa do rozporządzania zdjęciami zgłoszonymi do Akcji.
§4. CEL
1. Celem Akcji jest ukazanie bogactwa historycznego mleczarstwa na ziemiach powiatu
radzyńskiego i okolic - zebranie archiwalnych, do roku 1990 zdjęć mleczarni w
Radzyniu Podlaskim, która do 1971 roku mieściła się na obecnym osiedlu Bulwary, a
następnie przy ul. Kleeberga 12; budowy mleczarni przy ul. Kleeberga, maszyn,
urządzeń, hal produkcyjnych w/w mleczarni, wydarzeń pokazujących mleczarnię,
posiedzeń Rad Nadzorczych, zdjęć pokazujących przywożenie lub odbiór mleka z
okolicznych zlewni mleka, wozaków dostarczających mleko do zlewni.
§4. ZASADY AKCJI
1.Zgłoszenie do Akcji odbywa się poprzez napisanie informacji „Mleczna historia” w
komentarzu pod postem Akcji lub wiadomość do administratora profilu Spomlek na
facebooku.
2. Zgłoszone do Akcji fotografie muszą spełniać następujące warunki:
- w jednoznaczny sposób wiązać się z tematem Akcji
- pochodzić sprzed 1990roku.
- nie mogą to być zdjęcia zaprezentowane na profilu Spomlek na facebooku w poście pt.
„Mleczne archiwum Spomleku”.
3. Każdy z Uczestników Akcji może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.
4. Przystąpienie do Akcji oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestnika Akcji
zgody
na
bezterminową prezentację fotografii
na
stronie
internetowej
www.spomlek.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie pierwszeństwo do
reprodukowaniawybranych prac oraz prawo swobodnego dysponowania dorobkiem akcjiu,
np. wydrukupowiększeń i obróbki do celów reklamowych Akcji, zorganizowania wystawy,
stworzeniafotokastu oraz prezentacji Folderze firmy Spomlek i innych wydawnictwach
firmy. Udział w akcji oznacza przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi
autorskichpraw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu, a
także do działań reklamowych i marketingowych, które są z nim związane.

5. Fotografie w formie odbitek będą zwracane. Autorzy, lub upoważnione przez nich
osoby mogą je odebrać w siedzibie Organizatora Akcji.
6. W podziękowaniu za dostarczone zdjęcia związane z tematem Akcji Organizator przyzna
Uczestnikom bony o wartości do 50 złotych, które będzie można jednorazowo zrealizować w
sklepach firmowych w Radzyniu Podlaskim i Parczewie Organizatora.
7. Bon może być przyznany Uczestnikowi tylko raz bez względu na liczbę dostarczonych
zdjęć.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć od Uczestników.
§5.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza
Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F.
Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667
2. W ramach Akcji przetwarzane będą dane osobowew przypadku osób głosujących w
Konkursie (internautów): adres IP.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby
udostępniającej swoje dane osobowe (IP). Brak zgody spowoduje niemożność oddania
głosu.
4. Państwa dane osobowe (IP komputera) nie będą przekazane innym osobom bądź
instytucjom, nie będą także przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii
Europejskiej.
5. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych
osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.
6. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników nie będzie dochodzić, do
zautomatyzowanego profilowania Uczestników, a dane nie będą przetwarzane dla
celów innych niż związanych z Akcją np. w celach marketingowych drogą
elektroniczną.
7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych pod adresem: jacek.siedlec@op.pl
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją rozstrzygać będzie Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Poprzez Zgłoszenie do Akcji, Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji. Jest dostępny w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.spomlek.pl

