Regulamin Konkursu Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów
1. Organizatorem Konkursu Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów (dalej:
„Konkurs”) jest spółka MM Conferences S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 44/50, KRS
0000300045 (dalej: „Organizator”);
2. Konkurs ma za zadanie wyróżnienie rozwiązań, produktów oraz usług wpływających na rozwój sektora
telekomunikacyjnego i mediowego.
3. Laureaci Konkursu otrzymają statuetkę zgodną z kategorią w jakiej zwyciężyli (dalej łącznie jako:
„Wyróżnienie”).
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod
adresem: http://telekomunikacjaimedia.pl/nagrody/
oraz napisanie merytorycznego uzasadnienia dlaczego i w jaki sposób zgłaszający przyczynili się
do rozwoju sektorów poprzez wdrażanie rozwiązań, i/lub usług, i/lub produktów (dalej:
„Zgłoszenie”).
5. Zgłoszenie należy przesłać zgodnie z ust. 4 powyżej od dnia 4.01.2017r. do dnia 17.02.2017r.
do godziny 24:00.
6. Zgłaszający się do uczestnictwa w Konkursie (dalej: „Zgłaszający”) może zgłosić się w następujących
kategoriach:
Złote Anteny:
 CZŁOWIEK ROKU
 FIRMA ROKU
 DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO
 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Kryształowe Anteny:
 CZŁOWIEK ROKU
 FIRMA ROKU
 PROGRAM INFORMACYJNY ROKU
 LIDER NOWYCH MEDIÓW – YOUTUBER ROKU
 LIDER NOWYCH MEDIÓW – BLOGER ROKU
1. Zgłoszenia będą merytorycznie oceniane przez niezależną Kapitułę Konkursu, która w tajnym,
elektronicznym głosowaniu wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej (czyli zdobyciu Wyróżnienia) podczas Gali
Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów (dalej jako „Konferencja”),
ok. godziny 20:00 poprzez odczytanie imion i nazwisk wyróżnionych oraz wręczenie im Wyróżnień.
3. Pełna informacja o wynikach Konkursu będzie dostępna na prośbę dla każdego z uczestników. Chęć
zapoznania się z wynikami należy zgłosić na adres e-mail zgłoszenia@mmcpolska.pl
4. Osoby, które nie zdobyły żadnego Wyróżnienia mogą odwołać się od wyniku Konkursu w terminie
do dnia 31.03 do godziny 24:00, na adres zgloszenia@mmcpolska.pl poprzez złożenie
merytorycznego uzasadnienia powodu, dla którego uważają, że to one powinny zdobyć wyróżnienie.
5. Wysyłając Zgłoszenie, Zgłaszający zgadza się na warunki niniejszego regulaminu.

6. Jednocześnie wysyłając Zgłoszenie, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241),
ul. Długa 44/50, tym samym zgadzasię na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych
z Konferencją oraz dotyczących działalności i oferty Organizatora oraz rozumie, że zgodnie z art. 24
ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity :Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz.926 ze zm.) administratorem zebranych danych osobowych jest MM Conferences S.A.
z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, Zgłaszającemu przysługuje mi prawo dostępu do
treści danych oraz ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

