Palladium 10. Yılda 10 Marka Yüzü Etkinliği Katılım Koşulları:
-Bu etkinliğin konusu; Palladium Alışveriş Merkezi’nin (AVM) Palladium 10. Yılda 10 Marka Yüzü
Etkinliği kapsamında, AVM’de oluşturulacak bir alanda, ziyaretçilerin fotoğraf çekerek
#10yıldırpalladiumda etiketiyle Insagram hesaplarından paylaşmalarının veya katılımcıların alanda
çektikleri fotoğrafı Palladium Ataşehir Instagram hesabına (@palladiumatasehir) direkt mesaj yoluyla
iletmemelerinin ardından bu fotoğraflar arasından AVM tarafından belirlenecek jürinin seçtiği 10 (on) kişiyle
özel bir stüdyoda profesyonel bir fotoğraf çekimi yaptırılması sonucunda elde edilen görüntülerin, AVM’nin
10. yılı kutlamalarına ilişkin ilan ve tanıtım dokümanlarında kullanılmasıdır.
-Bu etkinlikle ilgili koşullar, AVM tarafından belirlenir.
-Palladium 10. Yılda 10 Marka Yüzü Etkinliği’ne katılım, AVM’yi ziyaret eden herkese açıktır.
-18 yaşından küçük katılımcılar için aile onayı gerekmektedir.
-Marka yüzlerini belirlemek AVM Yönetimi’nin belirlediği Seçici Kurul sorumluluğundadır.
-Etkinliğe AVM içerisinde kurulan fotoğraf alanında fotoğraf çektirerek katılım sağlanmaktadır.
-Başvurular için katılımcıların fotoğraflarını #10yıldırpalladiumda etiketiyle Instagram hesaplarından
paylaşması veya direkt mesaj yolu ile Palladium Ataşehir Instagram hesabına (@palladiumataşehir)
iletmeleri gerekmektedir.
-Başvuruların geçerli sayılması için katılımcıların Instagram hesaplarının herkese açık olması gerekmektedir.
-Başvuruların tamamlanması için Palladium AVM danışmadan alınacak başvuru formunun eksiksiz
doldurulması gerekmektedir.
-21 Mayıs’ta başlayacak başvuru süreci 15 Temmuz’da sona erecektir. Başvuruların en geç 15 Temmuz saat
22.00’ye kadar yapılması gerekmektedir.
-Başvuru formunu doldurup imzalayarak, Palladium AVM danışmaya teslim eden ziyaretçilerimiz arasından
seçilen 10 kişi, AVM Yönetimi tarafından belirlenen bir tarihte beden ölçülerinin alınması için Palladium
AVM’ye gelmeyi, sonrasında da AVM Yönetimi tarafından düzenlenecek fotoğraf çekimine katılmayı ve bu
suretle Palladium 10. Yılda 10 Marka Yüzü olmayı kabul ederler.
-Jüri tarafından seçilen ziyaretçiler, bu etkinlik kapsamında AVM ile paylaştıkları veya doğrudan AVM
tarafından elde edilen fotoğraf ve görüntülerinin; etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında sosyal medya,
outdoor reklam alanları, basılı mecralar ve AVM içi alanlarda bila bedel reklam amaçlı kullanılmasını kabul
etmiş sayılacaklardır.
*Etkinliğe katılan ziyaretçilerimize, işbu başvuru formunun doldurulması ile başlayan etkinlik sürecinde
6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak kabul edilen bazı bilgilerini
AVM, ortakları, tedarikçileri ve yönetimi ile paylaşmış olacaklarını, bu kişisel verilerinin etkinlik konusunun
yerine getirilmesi, müşteri şikayet ve görüşlerinin değerlendirilmesi, ürün ve hizmetler hakkında
bilgilendirilme ve pazarlama/reklam amacıyla kullanılabileceğini, buna göre elektronik posta, telefon ve kısa
mesajla kendilerine ulaşabileceğimizi önemle duyururuz.
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