
REGULAMIN AKCJI „#PanDiamencik” 
 

 
1. Wstęp 

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady akcji „#PanDiamencik” skierowanej do indywidualnych klientów spółki 
Hotele Diament (zwanego dalej „Hotelem”). 

 
1.2 Organizatorem Akcji jest Spółka Hotele Diament S.A. w Gliwicach (44-100), przy ul. Dąbrowskiego 50, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem: 
355866, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 645-000-06-06, oraz numer statystyczny Regon: 270521860, zwana dalej 
„Organizatorem” 

 
1.3 Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni warunki uczestnictwa akcji 
wskazane w punkcie 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Hotele Diament S.A. i członkowie ich najbliższej rodziny oraz 
osoby współorganizujące konkurs. 

 
1.4 Akcja trwa od 1.06.2018 r. do 30.12.2018 roku. 

 
1.5 Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania na stronie internetowej www.diamentustron.pl 

 

2. Definicje 

2.1 Akcja – oznacza akcję „#PanDiamencik”, której ogólne warunki i zasady zostały określone w Regulaminie. 

2.2 Nagrody – gadżety z wizerunkiem maskotki Pana Diamencika – małe maskotki, kubeczki, kolorowanki itp.  
 

3. Warunki uczestnictwa w Akcji 

3.1 Akcja polega na zrobieniu przez Uczestnika zdjęcia Uczestnika lub dziecka/rodziny Uczestnika z maskotką Pan Diamencik, opublikowaniu go 
na swoim profilu na portalu Facebook oraz oznaczenie go #PanDiamencik 

 

4. Zgłoszenia 

4.1 Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez opublikowanie na swoim profilu na portalu Facebook zrobionego zdjęcia wedłu g zasad określonych w 
punkcie 3.1 i oznaczenie go #PanDiamencik  

 

5. Ogłoszenie wyników 

5.1 Do 10 dnia każdego miesiąca Organizator wybierze najciekawsze zdjęcie  opublikowane w poprzednim miesiącu, które 

nagrodzi Nagrodą. Organizator poinformuje o zwycięskim zdjęciu na swoim profilu na facebooku oraz w wiadomości do 

Uczestnika, którego zdjęcie zwyciężyło.  

 

6. Reklamacje 

4.1 Reklamacje związane z organizacją Akcji można zgłaszać pisemnie na adres e-mail marketing@hotelediament.pl 
4.2 Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź 
Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres lub w inny wskazany przez Uczestnika sposób.  

4.3 Złożenie reklamacji wymaga wyrażenia przez Uczestnika zgody w formie pisemnej na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia, 

nazwiska, adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej przez Hotele Diament S.A. w Gliwicach (44-100), przy ul. Dąbrowskiego 50, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy 

KRS pod numerem: 355866, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 645-000-06-06, oraz numer statystyczny Regon: 270521860, jako 

administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922) na 

potrzeby złożenia reklamacji w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie Akcji; przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania i wniesienia żądania o zaprzestaniu ich 

przetwarzania - z zastrzeżeniem, że oświadczenie powinno zawierać: datę i miejsce sporządzenia, imię, nazwisko i adres do korespondencji 

Uczestnika Akcji, podpis Uczestnika Akcji.  

4.4 Dane osobowe Uczestników Akcji zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby zgłoszenia i rozpatrzenia  

reklamacji Uczestnika Akcji w związku z udziałem w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie. 
 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

http://www.diamentustron.pl/
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