Regulamin akcji „bilety na koncert Pawbeats Orchestra”
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji jest Agencja Muzyczna Union zwana dalej "Organizatorem". Akcja jest
organizowana od dnia 25 czerwca 2019r. i trwa do 7 lipca 2019r., do godziny 12:00.
Wyłonienie uczestników akcji, którzy otrzymają bilety i publikacja informacji nastąpi w dniu
8 lipca 2019r. w godz.12.00-12.30.

§ 2. Uczestnictwo
Uczestnictwo w akcji jest nieodpłatne. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające konto na portalu społecznościowym
www.facebook.com oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
spełnią warunki określone w regulaminie. Biorąc udział w akcji uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób
wynikający z Regulaminu;
c. w razie uzyskania statusu Laureata akcji zgadza się on na opublikowanie przez
Organizatora na Fanpage’u danych osobowych identyfikujących Uczestnika (Nazwy
Użytkownika Facebooka);
§ 3. Przebieg i warunki udziału w akcji „bilety na koncert Pawbeats Orchestra”.
Aby wziąć udział należy:
1. Oznaczyć w komentarzu osobę, z którą chce się pójść na koncert.
2. Wskazać lokalizację koncertu wraz z datą.
3. Udostępnić zdjęcie/post na swoim profilu.
Wpisanie komentarza, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest
jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w akcji. Uczestnik zgłaszający się do
akcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agencja Muzyczna
Union dla celów przeprowadzenia akcji.

§ 4. Zasady przyznawania biletów
Uczestnik t.j. Laureat akcji „bilety na koncert Pawbeats Orchestra” otrzyma jedno podwójne
zaproszenie na koncert Pawbeats Orchestra, we wskazanym w komentarzu mieście, w którym
przebiega trasa koncertowa 2019/2020. Organizator wyłoni po jednym Laureacie na każde
miasto. Wyłonienie Laureatów akcji i publikacja informacji o przyznaniu biletów nastąpi
w dniu 8 lipca 2019r. w godz.12.00-12.30. Informacja o zasadach uczestnictwa zostanie
opublikowana na portalu społecznościowym Facebook. Laureat nie nabywa prawa do wydania
biletów, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 3 regulaminu. W celu
dokonania identyfikacji laureata

przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument

tożsamości ze zdjęciem.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje dotyczące akcji należy składać w terminie 14-stu dni od dnia
zakończenia akcji. Reklamacje należy składać na adres e-mail: marketing@mua.com.pl
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi
adresowymi podanymi w reklamacji.
§ 6. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia akcji,
wyłonienia laureatów i przyznania, wydania i odbioru biletów. Dane osobowe uczestników
akcji będą wykorzystywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Administratorem danych osobowych jest Agencja Muzyczna Union. Przetwarzanie danych,
o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika - jako laureata akcji. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie uniemożliwia udział w akcji.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

