
Regulamin Konkursu „KRAJOZNAWCY - ZDOBYWCY - BADACZE” 

 

§ 1  

Definicje 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

a. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „KRAJOZNAWCY - ZDOBYWCY - BADACZE” prowadzony na 

zasadach określonych Regulaminem, 

b. „Portal” – portal społecznościowy Facebook pod adresem https://www.facebook.com/, 

c. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Invest Pro Capital Sp. z o.o. S.K.A., Grąbkowo 

76, 63-930 Jutrosin, NIP 699-18-79-857 posiadający konto na Portalu pod adresem: 

https://www.facebook.com/FundacjaDUDA  

d. „Uczestnik” – uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto 

na portalu społecznościowym Facebook, 

e. „Zwycięzca” – Uczestnik, który został wybrany przez komisję, 

f. „Komisja” – organ powołany przez Organizatora do nadzoru nad prawidłowością 

przeprowadzenia konkursu i do wyboru Zwycięzców. 

g. „Zgłoszenie” – udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Konkursowe przez Organizatora.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na Portalu, zgodnie 

z regulaminem i zasadami obowiązującymi na Portalu.   

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.  

4. Konkurs prowadzony jest w dniach od 09.05.2018 roku do 09.06.2018 roku. Zgłoszenia nadesłane 

po upływie tego terminu nie zostaną uwzględnione. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia 

bądź skrócenia terminu Konkursu. 

5. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach 

zarobkowych.  

§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie  

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi w czasie jego trwania spełnić wszystkie warunki 

określone w Regulaminie, w szczególności: 

a. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie Organizatora, w 

siedzibie Organizatora bądź na koncie Organizatora znajdującym się na Portalu; 

b. zgłosić swój udział w Konkursie postępując zgodnie z warunkami określonymi w § 4. 

2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalu. 

3. Uczestnik nie może wysłać więcej niż jednego Zgłoszenia. 

4. Organizator będzie prowadził moderację zamieszczanych Zgłoszeń, tj. będzie weryfikował czy są 

one zgodne z Regulaminem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia, które jest sprzeczne z 

Regulaminem, w szczególności w przypadku: 

a. zawarcia w Zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/FundacjaDUDA


b. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 

autorskich oraz prawa do wizerunku; 

c. gdy Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do realizacji Konkursu, o którym mowa w § 7 Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku 

stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub 

nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, w tym: 

a. podaje nieprawdziwe dane; 

b. działa sprzeczne z prawem. 

§ 4 

Zgłoszenie oraz przebieg Konkursu  

1. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi w komentarzu na zadanie 

Organizatora umieszone w treści posta (na tablicy Portalu Organizatora): zaprezentowanie 

ciekawego, pouczającego i/lub wesołego sposobu na rodzinne spędzanie wolnego czasu, inspirując 

się jednym lub więcej z trzech haseł: KRAJOZNAWCY, ZDOBYWCY, BADACZE. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest odpowiedź na zadane pytanie w komentarzu pod postem 

konkursowym w  terminie od 09.05.2018 roku do 09.06.2018 roku  

3. Uczestnik konkursu wraz z udzieleniem odpowiedzi na Zgłoszenie, powinien dołączyć następujące 

oświadczenie, „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z § 

7 ust. 1 Regulaminu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez 

Organizatora o przysługujących mi prawach dostępu do treści swoich danych osobowych, prawach 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawu do wniesienia sprzeciwu, prawu 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a 

także prawu do przenoszenia danych oraz prawu do wniesienia skargi do UODO.”, bądź przesłać 

w/w oświadczenie pisemne na siedzibę Organizatora lub w prywatnej wiadomości.  

4. Organizator na swoim profilu na Portalu oraz na stronie internetowej w dniu 10.06.2018 roku 

poinformuje Uczestników o zakończeniu zbierania Zgłoszeń. Zgłoszenia dokonane po tym terminie 

nie będą rozpatrywane.  

5. Do dnia 16.06.2018 r. Komisja dokona wyboru najbardziej kreatywnych i najlepiej uzasadnionych 

odpowiedzi na Zgłoszenie.  

6. Wybrani Uczestnicy przez Komisję (zwanym dalej „Zwycięzcami”), zostaną o tym fakcie 

powiadomieni przez Organizatora w treści komentarza pod postem Zgłoszeniowym. 

 

§ 5 

Nagroda 

1. Nagrodami dla Zwycięzców w konkursie są: 

a. 1 miejsce: tablet + smartwatch 

b. 2 miejsce: tablet 

c. 3 miejsce: smartwatch 

2. Zwycięzca jest uprawniony do jednej Nagrody.  

3. Zwycięzcy nie są uprawnieni do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne 

osoby. 

4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.  

5. Zwycięzcy są zobowiązani przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania im 

Nagród (tj. imienia, nazwiska oraz danych adresowych) poprzez skierowanie do niego prywatnej 

wiadomości za pośrednictwem profilu na Portalu.  



6. Organizator zobowiązany jest do wysłania/przekazania Nagród w terminie 30 dni roboczych od dnia 

przekazania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Organizator przekazuje Nagrody Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

oraz obowiązującymi przepisami.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne 

konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody okaże się niemożliwe lub gdy Nagroda  

zostanie doręczona do Zwycięzcy z opóźnieniem, z przyczyn leżących po stronie podmiotu 

realizującego usługi pocztowe.   

 

§ 6 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres FUNDACJA 

RODZINY DUDA IM. MAKSYMILIANA DUDA Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin lub drogą e‑mailową na 

adres fundacja@fmd.pl,  z dopiskiem "Konkurs". 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji 

(do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku 

potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia 

braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika 

braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Organizator tradycyjną korespondencją poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Organizator wskazuje, że dobrowolnym, aczkolwiek stanowiącym warunek wzięcia udziału 

Konkursie jest udzielenie następującego oświadczenia przez Uczestnika, tj. „Zgodnie z art. 23 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13 

czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu przez Invest Pro Capital Sp. z o.o. S.K.A., 

Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin, NIP 699-18-79-857 w celach zorganizowania i przeprowadzenia 

Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach Konkursu w drodze udostępnienia komentarza na 

profilu Organizatora na Portalu, prywatnych wiadomości, drogą mailową lub też tradycyjną 

korespondencją oraz przyznania nagród”. 

2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych oraz 

w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych 

połączeń w celach marketingowych – odpowiednio  z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1219 z późn. zm.) lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo 

telekomunikacyjne (tekst jedn. z dnia 15 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.). 

3. Organizator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.   

4. Dane osobowe przetwarzane dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie przechowywane 

będą przez Organizatora do czasu zakończenia Konkursu, tj. wyłonienia jego zwycięzców. Dane 



osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą 

przetwarzane do czasu jej odwołania.  

5. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych Uczestnik, lub 

Zwycięzca mogą zwrócić się z zapytaniem do Organizatora - korespondencję należy kierować pod 

adres FUNDACJA RODZINY DUDA IM. MAKSYMILIANA DUDA Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin z 

dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub na adres e-mail fundacja@fmd.pl. 

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. 

W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, 

czyjego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których 

mowa powyżej Uczestnik lub Zwycięzca powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora w 

sposób opisany w § 8 ust. 5 powyżej. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie 

trwania Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie. 

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba 

której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

  

1. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany 

przez Portal. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portalu oraz w siedzibie Organizatora.  

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 

(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (tekst jedn. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.). 

 

 


