
Regulamin konkursu dotyczący promocji obszaru działania  

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki 

organizowanego w dniach: 04.05.2020 r.-08.05.2020 r. dalej zwanego „Konkursem”  

 

§1. 

Zasady ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie 

ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, NIP 741-21-29-770, REGON 362165752, administrator 

Fanpage’a na portalu Facebook.com, „Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki”, na którym 

opublikowano post konkursowy. 

2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani 

współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być 

wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 

§2.  

Słownik pojęć 

 

1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajdować się będą 

codziennie dwa pytania konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a. 

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu 

Facebook.com oraz polubiła „Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki”. 

3. Fanpage Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – strona „Stowarzyszenie Kraina 

Drwęcy i Pasłęki” na portalu Facebook 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kraina-Drw%C4%99cy-i-Pas%C5%82%C4%99ki-

661327067299533/ 

 

§3.  

Zasady Konkursu 

 

1. W ramach Konkursu opublikowany zostanie codziennie (od 04.05.2020 r. do 8.05.2020)  

post zawierający dwa pytania konkursowe.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich. 

4. Zgłoszenie konkursowe polega na wysłaniu komentarza z odpowiedzią pod postem 

dotyczącym konkursu, który będzie zawierał odpowiedź na pytanie/a zawarte w poście 

konkursowym danego dnia. 

5. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż udział w konkursie 

równoznaczny jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych zawartych 

w profilach osobowych Użytkowników będących uczestnikami, w celu wywiązania się 

z przyrzeczenia publicznego, jakim jest Konkurs (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a konkretnie, 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kraina-Drw%C4%99cy-i-Pas%C5%82%C4%99ki-661327067299533/
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w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów. 

6. Pod uwagę będzie brana pierwsza wiadomość wysłana przez Użytkownika pod danym 

postem zawierający prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe. Kolejne 

wiadomości zawierające odpowiedzi poprawione lub uzupełnione odpowiedzi nie będą 

brane pod uwagę jako zgłoszenie konkursowe. 

7. Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem 

otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie. 

8. Zgłoszenia konkursowe poddane zostaną ocenie komisji, w skład której wejdą 

pracownicy Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, którzy nagrodzą 1 prawidłowe 

zgłoszenie konkursowe do każdego z pytań. 

9. W czasie trwania konkursu zostanie przyznanych 10 równorzędnych nagród. 

10. Nagrodą w Konkursie są albumy pn. „PATRZ i podziwiaj”. 

11. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa do końca dnia udostępnionego postu. 

12. Lista laureatów zostanie opublikowana 11.05.2020 r. na Fanpage’u „Stowarzyszenie Kraina 

Drwęcy i Pasłęki”, poprzez oznaczenie zwycięzców w nowym poście informującym 

o zakończeniu konkursu. 

13. Organizator wyśle nagrody pod wskazane adresy laureatów w terminie do 14 dni 

roboczych od daty otrzymania poprawnego adresu do wysyłki. 

14. Laureatem konkursu można zostać tylko raz. 

 

§4. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy następujące 

informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Kraina Drwęcy 

i Pasłęki, ul. Mazurska 30,14-105 Łukta 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Ilonę Grabowską, 

ul. Mazurska 30,14-105 Łukta, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest 

możliwy drogą pocztową, elektroniczną pod adresem email: iodoleader@frrl.org.pl bądź 

telefoniczną (89) 647 57 45. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki , na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody, 

- art. 6 ust. 1 lit. b – dla wypełnienia zobowiązań umownych,  

- art. 6 ust. 1 lit. c – dla wypełnienia obowiązków prawnych,  

mailto:iodoleader@frrl.org.pl


- art. 6 ust. 1 lit. f – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska S.A., Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, lekarz medycyny pracy, Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, kancelarie prawnicze, audytorzy; 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora 

dokumentacji w przedmiotowej sprawie w zakładowym archiwum, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak 

również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

tel. 22 531 03 00 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umów 

cywilnoprawnych, umów o pracę, do udziału w szkoleniach/warsztatach, konkursach 

związanych z dofinansowaniem PROW na lata 2014-2020, wydarzeniach promocyjnych 

oraz do uzyskania doradztwa telefonicznego, osobistego i elektronicznego.  

9. W przypadku niepodania danych Pani/Pana udział w czynnościach wymienionych w pkt 8 

nie będzie możliwy. 

 


