
 

Regulamin Konkursu „Zostań Zwycięzcą”  

prowadzonej przez E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Zostań Zwycięzcą” jest E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy             
ul. Wolności 4, kod pocztowy 73-200 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000194171, zwana dalej Operatorem. 

2. Konkurs polega na typowaniu wyników meczów z udziałem Reprezentacji Polski na Mistrzostwach 
Europy w Piłce Nożnej we Francji. 

3. Konkurs rozpoczyna się 9 czerwca 2016 r. i kończy w dniu ostatniego meczu z udziałem Polskiej 
Reprezentacji. 

4. W Konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba. 
§2 

Zasady Konkursu i Nagrody 
1. Typowanie wyniku odbywa się poprzez:   

a) przesłanie informacji na adres e-mail Organizatora Konkursu: konkurs@e-cho.pl.                              
W temacie wiadomości wpisując: KONKURS E-CHO  a  w treści:  

 imię i nazwisko,  

 numer kontaktowy,    

 jakiego dotyczy meczu, 

 typowany wynik. 
b) lub uzupełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Biurze obsługi klienta,                   

przy ul. Rynek 2 w Choszcznie. 
2. Uczestnik ma prawo wytypować wynik danego meczu tylko jeden raz. 
3. Do Konkursu można dołączyć w dowolnym momencie jego trwania, a wytypowanie wyniku meczu jest 

możliwe do czasu rozpoczęcia danego spotkania. 
4. Nagrodą za poprawne wytypowanie meczu jest oficjalna replika piłki meczowej zaprojektowanej 

specjalnie na rozgrywki UEFA EURO 2016 we Francji. 
5. Wśród Uczestników z prawidłowo wytypowanym wynikiem meczu Organizator wylosuje Laureata 

Konkursu. 
6. Imię i nazwisko Zwycięzcy Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej i Facebooku w ciągu 

trzech dniu od zakończenia typowanego meczu. 
§3 

Dane osobowe 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego 

akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż otrzymanie od Uczestnika informacji z §2 ust. 1a lub 1b,  

jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu). 

2. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, nawiązania kontaktu z Uczestnikiem oraz do celów statystycznych i analitycznych. 

3. Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, jednocześnie 

wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora, w celach 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, 

dostarczenia i rozliczenia nagród. 

4. Przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem 

Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika. 

5. Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych związanym    

z Konkursem, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia. 

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenia zgody 

na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. 

 
§4 

Postanowienia końcowe 
 

7. Operator zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu lub jego zakończenie, w czasie 

nieokreślonym. 

8. Regulamin Konkursu „Zostań Zwycięzcą” jest dostępny na stronie internetowej www.e-cho.pl             

lub  w Biurze Obsługi Klienta E-Cho przy ul. Rynek 2 w Choszcznie. 
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