
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU w Strefie Saun  „Odgadnij zapach” 

I. ORGANIZATORZY  

Konkurs „Odgadnij jaki to zapach”- organizowany jest przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., zwaną dalej: 

organizatorem. 

II. TERMIN I MIEJSCE 

Termin: 02 lutego 2022 r. (środa)  

Miejsce i godzina: mała sauna o godz.: 16:30, 17:30, 18:30, 19:30; 20:30  

i w dużej saunie o godz. 21:00 

Adres: Strefa Saun w Aquaparku FALA, al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź  

III. UCZESTNICTWO 

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która w dniu 02 lutego 2022 r. dokona zakupu biletu uprawniającego do skorzystania 

ze Strefy Saun Aquaparku FALA w godzinach umożliwiających udział w konkursie. 

2. Przed każdym naparzaniem saunamistrz prowadzący seans proponuje uczestnikom seansu 

zabawę polegającą na odgadnięciu jednego zapachu. 

3. W celu wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa saunamistrzowi poprzez 

podniesienie ręki. O kolejności zgadywania zapachu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zapach podawany jest ochotnikom przez saunamistrza za pomocą szklanej pipety według 

kolejności zgłoszeń.  

5. Każdy uczestnik seansu może udzielić tylko jednej odpowiedzi. Nie dopuszcza się poprawy 

odpowiedzi. 

6. Pytanie zadawane jest tak długo, aż ktoś udzieli prawidłowej odpowiedzi. 

7. Wygrywa osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi. O wyborze zwycięzcy 

decyduje saunamistrz prowadzący seans. 

8. Saunamistrz wręcza zwycięzcy smyczkę z numerem, upoważniającą do odbioru nagrody za 

pokwitowaniem w recepcji Strefy Saun. 

9. Można wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. 

 
IV.  NAGRODY 

1. Zostanie wydanych 6 nagród dla zwycięzców konkursu, każda o wartości 33,74 zł brutto (w tym 

podatek VAT w stawce 23%). 

2. W skład każdej nagrody wchodzi: chusta wielofunkcyjna, odblask smile i smyczka firmowa 

Aquaparku. 

  



 

 

 

KLAUZULA DLA ODBIORÓCÓW NAGRÓD 

 

1. Administrator Danych: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o. NIP 

7272616658, z siedzibą w Łódź, ul. Unii Lubelskiej 4, 94-208. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to:  

e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach sprawozdawczych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, a 
także w celach marketingowych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc na podstawie dobrowolnie 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
dobrowolnie wyrażona zgoda, można w każdym czasie ją cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z 
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
5. Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach określonych w pkt 3.  

6.  Pani/ Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji działań związanych 

z przyznaniem i wydaniem nagrody oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. W  przypadku przetwarzania danych osobowych udzielonych na podstawie zgody, dane osobowe 

będą przechowywane przez czas konieczny dla osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane Pani / Pana dane osobowe  

i będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także przez okres 

wynikający z przepisów prawa, w  szczególności w celu obrony ewentualnych roszczeń z celu przetwarzania, w trakcie 

którego zgoda nie została cofnięta.  

7. Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności Aqua Park 

Łódź Sp. z o.o.  (m.in. Urząd Skarbowy), doradcom, konsultantom zewnętrznym (doradcy prawni, podatkowi, 

finansowi). 

8.  Uprawnienia: Pan/ Pani ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ich przeniesienia.... Powyższe uprawnienia może Pan/ Pani zrealizować 

kontaktując się z  naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź 

korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Podane dane osobowe  nie będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 

RODO nie będzie mogło być zrealizowane W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany, podane przez Panią/Pana dane osobowe nie 

będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 


