REGULAMIN KONKURSU
„POLSKO-SŁOWACKIE WYDARZENIE ROKU …!!!”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się
Konkurs.
2. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (zwane dalej Organizatorem). Konkurs nie jest w żaden
sposób przeprowadzany, sponsorowany ani związany z portalem Facebook.
3. Konkurs polega na głosowaniu na najlepsze POLSKO-SŁOWACKIE WYDARZENIE ROKU … pod
postem dotyczącym konkursu na fanpage'u
https://www.facebook.com/StowarzyszenieEuroregionKarpacki/
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także
wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Organizator.
3. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres
e-mail: iod@karpacki.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Euroregion
Karpacki Polska ul. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzania w celu realizacji operacji wynikających
z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania,
których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie będzie wynikało z przepisów prawa uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie
dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy
prawnej przetwarzania dotyczących danych osobowych uczestników Konkursu Administrator
gwarantuje, że ich dane uczestników są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym
realizację Konkursu.
5. Odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu na podstawie przepisów prawa lub
podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową,
operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
6. Mając na uwadze powyższe uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
 dostępu do danych osobowych ich dotyczących
 sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, ze
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania ani
zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa
 uzupełnienia danych osobowych, w przypadku gdy są niekompletne



7.
8.
9.

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. przechowywania danych osobowych w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UUE lub państwa
członkowskiego
 wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono
wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane udostępnione przez uczestników Konkursu nie będą podlegały profilowaniu przez
Organizatora.
Ww. dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Brak podania danych osobowych wyklucza uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i określonym w poście konkursowym.
2. W konkursie zwycięża wydarzenie, które otrzymało najwięcej lajków i/lub pozytywnych
komentarzy pod postem.
3. Każdy Uczestnik może zagłosować na dane wydarzenie tylko raz. Pozostałe glosy oddane przez
uczestnika na daną pozycję nie będą liczone.
4. Głosy i komentarze niespełniające określonych Regulaminem warunków nie będą brały udziałuw
konkursie.
5. Ze zwycięzcą konkursu organizator skontaktuje się osobiście.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od jego zakończenia. Organizator zastrzega
sobie prawo do wydłużenia tego terminu.
9. Wyniki
konkursu
zostaną
opublikowane
na
naszym
fanpage'uhttps://www.facebook.com/StowarzyszenieEuroregionKarpacki/
oraz na stronie
www.karpacki.pl .
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmieniona treść
zostanie niezwłocznie opublikowana na fanpage'u
https://www.facebook.com/StowarzyszenieEuroregionKarpacki/
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Konkurs
nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn.zm.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
konkursu w każdym czasie.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

