Regulamin konkursu „Zimowy krajobraz Powiatu Olkuskiego”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs
pod nazwą „Zimowy krajobraz Powiatu Olkuskiego” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu (dalej: „Organizator”).
3. Konkurs przeprowadzany jest w dniu 27.11.2019 roku do 08.12.2019 roku (dalej: „okres trwania
konkursu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu Facebook przy pomocy
fanpage’a Powiat Olkuski na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/powiat.olkusz/(dalej: „Fanpage”).
. Konkurs nie jest w aden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialnoś prawną za realizację Konkursu ponosi
Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialnoś za naruszenia
Regulaminu ponosi będzie serwis Facebook w sposób, którego nie da się wy ączy postanowieniami
Regulaminu, uczestnicy powinni skierowa swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu
gwarantującego prawid owoś realizacji Konkursu (por. rozdzia III pkt E.2 regulaminu us ugi Strony na
Facebooku w zw. z art. 385(3) pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
. Konkurs nie jest grą losową, zak adem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zale y od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
6. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919921 Kodeksu cywilnego.
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem w Konkursie mogą by wy ącznie pe noletnie osoby fizyczne, stale zamieszka e na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pe ną zdolnoś do czynności prawnych, które zg oszą
swój udzia w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub
„Uczestnicy”).
2. W Konkursie nie mogą bra udzia u pracownicy Organizatora, cz onkowie najbli szej rodziny tych
pracowników oraz cz onkowie jury konkursowego. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby
zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia w tym w ramach
stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez „cz onków najbli szej rodziny”
rozumie się wstępnych, zstępnych, ma onków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodp atne i ca kowicie dobrowolne.
. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się Uczestnika z treścią Regulaminu i
zaakceptowanie warunków Konkursu w nim określonych, jak równie zobowiązanie się do
przestrzegania zawartych w Regulaminie postanowień, w tym w zakresie spe nienia przez Uczestnika
warunków udzia u w Konkursie.

. W Konkursie mogą wzią udzia Uczestnicy posiadający prywatny pro l w serwisie Facebook. Je eli
Uczestnik nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udzia u w Konkursie,
musi dokona rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu.
. W celu wzięcia udzia u w Konkursie Uczestnik mo e korzysta wy ącznie ze swojego w asnego
profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych pro li, w tym zw aszcza pro li
kcyjnych lub pro li innych osób jest zakazane i stanowi ra ące naruszenie Regulaminu oraz podstawę
do wykluczenia Uczestnika z udzia u w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich
przyznanych nagród.
§ 3. Zadanie Konkursowe
1. Konkurs polega na nagrodzeniu 3 uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu zg oszą zdjęcie
swojego autorstwa, prezentujące krajobraz zimowy w Powiecie Olkuskim oraz podadzą lokalizację
miejsca znajdującego się na fotografii. Nagrodzonych zostanie 3 uczestników, których prace będą
najlepsze pod względem zgodności z tematem konkursu, estetyki, oryginalności, i unikatowości
zadania konkursowego przygotowanego przez Organizatora (dalej: „zadanie konkursowe”).
2. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u,
opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: „post konkursowy”).
3. Po opublikowaniu postu konkursowego Uczestnicy będą mieli mo liwoś zg oszenia udzia u w
Konkursie poprzez podanie rozwiązania zadania konkursowego (dalej: „praca konkursowa”) w
komentarzu do postu konkursowego (dalej: „zg oszenie”). Post konkursowy dostępny jest pod
adresem: https://www.facebook.com/powiat.olkusz/ Prace konkursowe mo na zg asza w okresie
trwania Konkursu.
. Z chwilą zamieszczenia komentarza Uczestnik oświadcza, e zapozna się z Regulaminem Konkursu
oraz akceptuje Regulamin Konkursu
Zg oszenia w Konkursie mo na dokona wy ącznie w sposób opisany w § 3 pkt 3 powy ej.
6. Organizator zastrzega, e do wzięcia udzia u w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez
Uczestników jakichkolwiek dzia ań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub po ączeń ze
znajomymi. W celu wzięcia udzia u w Konkursie nie jest wymagane: polubienie Fanpage’a,
udostępnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w
tym zw aszcza postu konkursowego, oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym
rozwiązanie zadania konkursowego.
7. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 pkt 1 spośród Uczestników, którzy zg osili pracę
konkursową w odpowiedzi na dany post konkursowy, trzyosobowe jury konkursowe z o one z osób
powo anych przez Organizatora wy oni 3 laureatów Konkursu (dalej „Laureaci”).
8. Lista Laureatów zostanie og oszona w terminie dni roboczych od momentu zakończenia okresu
trwania Konkursu poprzez post na Fanpage’u. Przez dzień roboczy rozumie nale y dni od
poniedzia ku do piątku z wy ączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
9. Uczestnik mo e zg osi do Konkursu dowolną iloś prac konkursowych.

10. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zg aszanie prac
konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności
zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku. W Konkursie
niedozwolone jest zg aszanie odpowiedzi s u ących marketingowi towarów lub us ug nieoferowanych
przez Organizatora.
11. Zg aszając Pracę Konkursową Uczestnik odpowiada za to, i :
a. nades ana praca konkursowa jest jego autorstwa,
b. przys ugują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do przes anej pracy konkursowej, w tym
prawo do wys ania go na Konkurs,
c. nades ana praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obcią ony prawami osób
trzecich, a osoby trzecie nie zg aszają w tym zakresie adnych roszczeń,
d. uzyska wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z pracy konkursowej, o
ile są one konieczne lub potrzebne do wykorzystania Pracy Konkursowej, w tym w zakresie prawa do
wizerunku.
12. Organizator mo e wykluczy Uczestnika z udzia u w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych
nagród.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod postem konkursowym treści
zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem Konkursu.
§ . Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 3 osób (dalej: "Nagrody") tj.: gad ety Powiatu Olkuskiego.
Organizator informuje, e Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego w tym w zakresie obowiązku pobrania nale ności publicznoprawnych z tytu u
przyznanych Nagród.
2. Warunkiem wydania Nagrody jest wys anie przez Laureata za pośrednictwem portalu Facebook
wiadomości prywatnej do tego konta https://www.facebook.com/powiat.olkusz/ na którym pojawi
się dany post konkursowy. W treści wiadomości nale y wpisa prawdziwe i aktualne dane
teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego w
celu dostarczenia Laureatowi Nagrody. Ponadto w treści wiadomości musi znaleź się oświadczenie
Laureata w brzmieniu: „Wyra am zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych
osobowych ujawnionych w związku z udzia em w Konkursie prowadzonym pod nazwą: „Zimowy
krajobraz Powiatu Olkuskiego”, w celu realizacji Nagrody, w tym przes ania nagrody na mój adres.".
3. Organizator informuje, e je eli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 7 dni
roboczych od daty publikacji Laureatów Konkursu, o których mowa w § 3 pkt 7 oraz pkt 8 lub podania
przez Laureata nieprawdziwych, niepe nych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie
Nagrody mo e okaza się niemo liwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora. Przez dzień roboczy rozumie nale y dni od poniedzia ku do piątku z wy ączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

4. Nagrody zostaną wys ane pocztą lub rmą kurierską na adres wskazany przez Laureata w
oświadczeniu, o którym mowa w § pkt 2. Nagrodę mo na równie odebra osobiście w Starostwie
Powiatowym w Olkuszu pod adresem ul, Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, po wcześniejszym ustaleniu
terminu odbioru nagrody.
. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pienię ny.
. Laureat mo e zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przys uguje mu aden ekwiwalent
pienię ny lub rzeczowy.
7. Z chwilą zamieszczenia komentarza Uczestniku udziela Organizatorowi niewy ącznej,
nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie ze swojej Pracy Konkursowej na
następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, kserograficzną, fotograficzną, technikami reprograficznymi, techniką zapisu
magnetycznego, laserowego lub techniką cyfrową, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,
wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania materia u do w asnych baz danych, bądź w
postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, przesy anie sieciami wewnętrznymi i z
wykorzystaniem Internetu; w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny ni
określony w lit. a i b powy ej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a tak e publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby
ka dy móg mie do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za
pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w
jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
8. Z chwilą zamieszczenia komentarza Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwo alnej zgody na
ingerencję w przygotowaną przez niego Pracę Konkursową dokonywanie w niej zmian, a tak e
przeróbek i adaptacji w ka dej formie i na wszystkich wy ej wymienionych w pkt 7 polach
eksploatacji. Ponadto Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie, korzystanie i
rozporządzanie zale nymi prawami autorskimi do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji
wymienionych w pkt 7.
§ . Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mo na sk ada w okresie trwania konkursu oraz w
ciągu 1 dni od daty zakończenia Konkursu osobiście u Organizatora lub na piśmie listem poleconym,
kurierem na adres Organizatora podany w Regulaminie lub w wiadomości prywatnej Facebook
przes anej do Organizatora.
2. W treści reklamacji nale y poda zg aszane zastrze enia oraz treś ądania, a tak e adres
korespondencyjny, pod który ma zosta wys ana odpowiedź w przypadku reklamacji sk adanych
osobiście oraz na piśmie.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje
zg aszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wys ana listem poleconym
lub w wiadomości prywatnej Facebook przes anej do Uczestnika w zale ności od sposobu z o enia
reklamacji.
§ . Dane osobowe

1. Organizator Konkursu informuje, i administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z
uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul.
Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz (dalej „Administrator”).
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 201 / 79 z dnia 27 kwietnia 201 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9 / /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie
uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu
nagrody);
b. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
c. w celach wype nienia obowiązków prawnych podatkowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia)
d. w celu prowadzenia dzia ań marketingowych przez administratora, co będzie odbywa się na
podstawie zgody wyra onej przez Uczestnika (art. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
2. Uczestnik mo e skontaktowa się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi i w
celu skorzystania z uprawnień z nimi związanymi poprzez e-mail: pchochol.priv@gmail.co
lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby
Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „Dane osobowe”).
3. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą by przekazywane podmiotom świadczącym us ugi na
rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu m.in. Organizatorowi, podmiotom świadczącym
us ugi kurierskie, firmom transportowym, dystrybutorom produktów Administratora, dostawcom
systemów informatycznych i us ug IT, podmiotom świadczącym us ugi archiwizacji dokumentów.
Dane osobowe uczestników Konkursu mogą by tak e przekazywane uprawnionym organom w
zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich
przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z
przepisów prawa.
. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane, jak d ugo zgoda
nie zostanie wycofana lub Administrator nie stwierdzi zdezaktualizowania się danych. Cofnięcie zgody
lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego nie wp ywa
na zgodnoś z prawem przetwarzania danych, jakie nastąpi o przed tymi czynnościami.

. Uczestnikowi przys uguje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przys uguje tak e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna, e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
8. Wzięcie udzia u w Konkursie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do
udzia u Uczestnika w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemo liwi wzięcie udzia u w
Konkursie i przekazanie Nagrody.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Treś Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie:
https://www.facebook.com/powiat.olkusz/
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.

