Regulamin Rodzinnego Konkursu Fotograficznego „ Aktywnie i bezpiecznie na feriach zimowych”

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
„Aktywnie i bezpiecznie na feriach zimowych” (dalej „Konkurs”).
§ 1. Warunki ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 5 w Mysłowicach, ul. Armii Krajowej 28, 41-400
Mysłowice
§ 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w Konkursie?
1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny na tablicy strony
https://www.facebook.com/PrzedszkoleNa5
2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu i zadania na Stronie Konkursowej, tj. 17 stycznia 2020,
do dnia 31 stycznia 2020, do godziny 23.59.
3. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu zdjęcia pod postem konkursowym
4. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi na Stronie Konkursowej w dniu 7.02.2020 r.
§ 3. Kto może wziąć udział w Konkursie?
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, konkurs jest rodzinny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22[1] ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. , poz. 121 ze zm.), zamieszkała na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie facebook.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina.
§ 4. Jak przebiega konkurs?
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe (dalej „Zadanie
Konkursowe”).
2. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na Stronie Konkursowej jako komentarz do Wpisu
Konkursowego pracy zgodnej z zadaniem: Aktywnie i bezpiecznie na feriach zimowych
3 . Uczestnik Konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą loginu Facebook’owego.
4. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej
5. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.
6 . Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej są rejestrowane przez portal Facebook.com.
7. Uczestnik może dodać tylko 1 Pracę Konkursową biorącą udział w Konkursie. W przypadku
dodania większej liczby Prac Konkursowych pod Zadaniem Konkursowym pod uwagę będzie brany
pierwszy chronologicznie dodany komentarz przez Uczestnika.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Prac
Konkursowych, które:
8.1. są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie,
8.2. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające
obowiązujące przepisy prawa,
8.3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób
trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich,
§ 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu?
Po wyłonieniu prac, które spełnią warunek, Organizator wybierze do nagrodzenia Prace
Konkursowe, które według niego będą:
-najciekawsze na tle pozostałych. Każdy Uczestnik może być nagrodzony tylko raz.
W Konkursie jury wyłoni 1 zwycięzcę i dwa wyróżnienia.
§ 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy Konkursu?
1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym
przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następującego oświadczenia i
zobowiązania:
1.1. W razie wygrania nagrody Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub
pseudonimu, pod którym występuje w serwisie Facebook na Stronie konkursowej
1. 2. Rodzic wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego dziecka na stronie konkursowej
www.facebook.com/przedszkoleNa5
Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować
do jego postanowień. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i
akceptuje jego treść. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz Stronie konkursowej https://www.facebook.com/przedszkoleNa5 , na
której niniejszy Regulamin będzie umieszczony. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu
Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs bez podania przyczyn, przy czym
zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia
obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.
KLAUZULA INFORMACJYNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Przedszkole nr 5 w
Mysłowicach, ul. Armii Krajowej 28, 41-400 Mysłowice oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”)
Przedszkole nr 5. podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w
związku z organizowanym konkursem:
1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 5 w Mysłowicach, reprezentowane przez
Dyrektora

2) Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Uczestnikowi wcięcia udziału w konkursie, do
którego dokona on zgłoszenia. Podstawą jest zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
3) Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych
oraz prawo otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do
usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do
żądania kopii danych; f) prawo do przeniesienia danych osobowych; g) prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych; h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4) w związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma również
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
5) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą
może skierować do Administratora żądanie pisemnie na Przedszkole nr 5 , ul. Armii Krajowej 28, 41400 Mysłowice
6) podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie
uczestnictwo

