
Regulamin do konkursu  „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” 

Konkurs wiedzy o Gminie Stanin 

1.1 ORGANIZATOREM KONKURSU JEST GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STANINIE Z SIEDZIBĄ :  

Kosuty 4A, 21-421 Tuchowicz. 

2.CELEM KONKURSU JEST: 

2.1.Promowanie wśród mieszkańców wiedzy   na temat gminy Stanin. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

3.1. Uczestnikami mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Stanin 

3.2.  Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania, które  należy opublikować  pod postem na       

facebooku w formie komentarza . 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących przypadkach: 

a) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem, 

b) Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

c) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich, 

d) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, 

e) Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne 

przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników, 

3.4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji konkursu i wyłonienia laureata. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 

regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych. 

3.5. Konkurs trwa od 01.03.2021 do 05.03.2021 do godziny 18:00, zgłoszenia dodane po tym czasie 

nie będą brane pod uwagę. 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

4.1.  08.03.2021r. odbędzie się losowanie zwycięzcy. Pod uwagę będą brane tylko te osoby , które 

odpowiedzą w komentarzu prawidłowo na pytania . 

4.2. Laureat zobowiązuje się do odbioru nagrody osobiście w przeciągu 14 dni. 

5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW: 

5.1. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 

jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu) w 

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia. Konkursu i wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 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) oraz ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). 

5.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania 

nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, przepisów prawa, w celach 

podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach archiwalnych, ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c)  

i f) RODO. 

5.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

6.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną 

rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

6.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz szczegółowych 

warunków Konkursu. 

6.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią szczegółowych warunków 

Konkursu rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu. 

 


