REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

NAMALUJCIE ŚWIĘTA
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs pod nazwą NAMALUJCIE ŚWIĘTA jest organizowany na warunkach i
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Organizatorami Konkursu są:

 „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul.
Przemysłowa 9, wpisane do KRS pod numerem 0000039266 z kapitałem
zakładowym w wysokości 80.200 zł w pełni wpłaconym, NIP 665-23-66-747,
zwane dalej Organizatorem I, oraz

 Firma Trans-Gaj Paweł Grabarczyk, ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin zwana
dalej Organizatorem II lub Fundatorem nagrody.
3.

Niniejszy

regulamin

(„Regulamin”)

jest

wiążący

dla

Organizatora

oraz

Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników konkursu.
4.

Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik,
który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w
Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.

5.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.

6.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo,
małżonkowie rodzeństwa.

7.

Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8.

Konkurs jest organizowany od 9 marca 2021 roku od godziny 10.00 do 16 kwietnia
2021 roku do godz. 24.00.

9.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. 2020 nr 2094) i nie podlega
regułom zawartym ww. ustawie.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

Niniejszy

Konkurs

jest

przeprowadzony

na

portalu

informacyjnym

www.przegladkoninski.pl (dalej Portal) oraz w tygodniku „Przegląd Koniński” (dalej
Tygodnik).
2.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3.

Uczestnik Konkursu musi wykonać zadanie polegające na namalowaniu,
narysowaniu jednej wybranej przez Uczestnika tradycji wielkanocnej – dowolną
techniką plastyczną.

4.

Format pracy nie może być większy jak A3.

5.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

6.

Pracę

konkursową

z dopiskiem:

NAMALUJCIE

ŚWIĘTA oraz imieniem

Uczestnika i telefonem kontaktowym adresem e-mailowym należy dostarczyć do
siedziby Organizatora I, tj. redakcji „Przegląd Koniński”, ul. Przemysłowa 9, 62-510
Konin w terminie do
31 marca 2021 roku – godz. 10.00
7.

Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wykonał ją
własnoręcznie, nie dopuścił się naruszeń jakichkolwiek praw osób trzecich, praw
autorskich i praw pokrewnych, zasad współżycia społecznego.

8.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości
e-mail na adres konkurs@przegladkoninski.pl o takiej rezygnacji. Rezygnacja w
przypadku zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która
pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora I.

9.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora I działania niezgodnego z prawem,
Organizator I ma prawo w każdym momencie natychmiast wykluczyć Uczestnika z
Konkursu.

10. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury składające się z 3 pracowników
Organizatora I.
11. Spośród zgłoszonych prac konkursowych Jury wybierze 3 zwycięzców Konkursu,
którzy prawidłowo wykonali zadanie, których prace będą w ocenie Komisji
Konkursowej najbardziej kreatywne, pomysłowe, oryginalne i najlepsze pod
względem kompozycyjnym.
12.

W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody:


za zajęcie I miejsca: voucher o wartości 250 złotych do realizacji w Centrum

Ogrodniczym, firmy Trans-Gaj Paweł Grabarczyk, w siedzibie Organizatora II,


za zajęcie 2 i 3 miejsca: voucher o wartości 50 złotych w Centrum
Ogrodniczym, firmy Trans-Gaj Paweł Grabarczyk, siedzibie Organizatora II

13.

Organizator I po wyłonieniu zwycięzców Konkursu poinformuje niezwłocznie ich
telefonicznie – na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu pracy
konkursowej i uzgodnieni szczegóły oraz termin odbioru nagrody.

14.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w
przypadku

nadesłania

mniejszej

liczby

zgłoszeń

spełniających

wymogi

Regulaminu.
15.

Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na
ekwiwalent pieniężny.

16.

Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje
uczestnictwo w Konkursie poprzez odpowiedź na zadane pytanie „Czy brał
Pan/Pani udział w konkursie „NAMALUJCIE ŚWIĘTA” oraz podać swoje imię (imię
Uczestnika).

17.

Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej
czterokrotnie w dniu 8 kwietnia br. W przypadku braku połączenia podejmowana
jest ponownie próba połączenia, po upływie 1 dnia tj. 9 kwietnia br. wg opisanej
wcześniej procedury. W wypadku braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą
Organizator I dyskwalifikuje Uczestnika. W tej sytuacji Komisja Konkursowa wyłoni
kolejnego Zwycięzcę i skontaktuje się z nim w sposób opisany wyżej.

18.

Zwycięskie prace będą opublikowane w Tygodniku i internecie.

19.

Uczestnik

udziela

nieodpłatnie

Organizatorowi

I

zgody

na

utrwalenie

i

rozpowszechnienie pracy konkursowej i jej publikację, dowolną techniką
bezterminowo w Portalu, na FB www.facebook.com/przegladkoninski oraz w
„Przeglądzie Konińskim”. Powyższa zgoda jest nieograniczona terytorialnie i
obejmuje również zezwolenie na dokonywanie zmian w dziele.

§3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Reklamacje związane z Konkursem przyjmowane będą przez Organizatora I w
formie pisemnej. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio w siedzibie
Organizatora I lub przesłana przesyłką poleconą wysłaną za pośrednictwem
operatora pocztowego na adres Organizatora I. Reklamację należy założyć

maksymalnie w terminie 23 kwietnia br. Reklamacje zgłoszone po upływie powyżej
wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
2.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres
e-mailowy, telefon kontaktowy oraz szczegółowo opisane przyczyny reklamacji.

3.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora I.

4.

O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie
zawiadomiony pisemnie. Decyzja będzie wysłana na adres Zgłaszającego.

§4. DANE OSOBOWE
1.

Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z
przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2.

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu w zakresie: imię, adres email oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora I, występującego
w

charakterze

administratora

(w

rozumieniu

przepisów

rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako
„RODO”).
3.

Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez
Organizatora I na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją,
przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu
wyboru zwycięskich prac przez Komisję.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu, jest art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, oraz (w przypadku Zwycięzców Konkursu): art. 6.1(c) RODO:
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie
obowiązków podatkowych/rozliczeniowych). Przekazanie przez Uczestników prac
konkursowych zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie
rozumiane

jako

wyrażenie

dobrowolnej zgody na

przetwarzanie

danych

osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie
opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest
niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub

późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych,
uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz
Zwycięzcy

Konkursu,

poprzez

przygotowanie

i

udzielenie

(przekazanie)

Organizatorowi I odpowiedzi na zadane pytanie Konkursowe, potwierdzają
uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych
osobowych wskazanych w Regulaminie.
5.

Dostęp do danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu - w
niezbędnym zakresie – mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele
Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających
prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w
przypadku Zwycięzców Konkursu).

Wybrane odpowiedzi Konkursowe zostaną

również umieszczone na profilu przegladkoninski.pl i tygodnika „Przegląd
Koniński” Organizatora I, jednak w zakresie niepozwalającym na ich przypisanie
do konkretnych Uczestników lub Zwycięzców Konkursu (nieidentyfikujących takich
Uczestników lub Zwycięzców).
6.

Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora I, z
uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i
procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w
sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

7.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia
realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Zwycięzcę (w sytuacji, w
której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych
osobowych dotyczących Uczestnika lub Zwycięzcy w przypadku, gdyby niezbędne
okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do
czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym
także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku
zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).

8.

Uczestnicy oraz Zwycięzcy Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane
dotyczą), rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących
przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO), do żądania:
udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa
na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez
wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej
prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora
I pod następującymi adresem: odo@przegladkoninski.pl, telefonicznie pod
numerem telefonu: 63 243 77 00. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje mu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Wydawnictwo Przegląd
Koniński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koninie, przy
ul. Przemysłowej 9, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000039266.

10. Z administratorem danych Uczestnik Konkursu może się kontaktować poprzez
adres e-mail: odo@przegladkoninski.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 63
243 77 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w zakresie wskazanym w zgłoszeniu
pracy, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia
Konkursu oraz publikacji informacji o laureacie na stronie internetowej
www.przegladkoninski.pl oraz w tygodniku „Przegląd Koniński” na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), którym jest
przeprowadzenia Konkursu – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu administratora, chyba że Uczestnik konkursu wyrazi sprzeciw wobec
przetwarzania danych w tym cel.
12. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników konkursu w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 6 lat.
13. Dane

osobowe

Uczestników konkursu

mogą

być

ujawniane

podmiotom

przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług,
np.: usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie i utrzymywanie
systemów informatycznych.
14. W

związku

z

przetwarzaniem

przez

administratora

danych

osobowych,

przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
c) prawo do ograniczenia lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w Plebiscycie.

§5. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
1.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgłoszenie się zwycięzcy.

2.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez
uczestników Konkursu.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie ORGANIZATORÓW,
a także na stronie internetowej, pod adresem https://www.przegladkoninski.pl/PLH83/regulaminy-konkursow.html – w stopce Portalu.

2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
Wszelkie

materiały

promocyjno-reklamowe

mają

charakter

wyłącznie

informacyjny.
4.

Organizator I zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania
Konkursu.

5.

Organizator I zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni
postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego
stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

