Regulamin konkursu „Jaki to zabytek?”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na platformie internetowej Facebook (dalej jako: „Konkurs”) jest Urząd
Miejski w Szczytnie.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na fanpage Organizatora w serwisie Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/miastoszczytno (dalej jako: „Fanpage”) w postaci postu konkursowego
na Fanpage Organizatora.
4. Konkurs nie jest organizowany, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie
ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu, ani za treści umieszczane przez
Uczestników.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest ani grą losową, ani zakładem wzajemnym
i inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2019 r.
poz. 847 ze zm.)
§2
Uczestnictwo
1. Uczestnikami Konkursu (dalej jako: „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
prawidłowo zarejestrowane na portalu Facebook.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go
i przestrzegać jego postanowień.
4. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie rozumie się udzielenie komentarza pod postem
konkursowym.
6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a) warunki określone w Regulaminie Konkursu,
b) opublikowanie na Facebooku wizerunku uczestnika,
c) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia gry, klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§3
Czas i miejsce Konkursu. Zadanie konkursowe.
1. Konkurs przeprowadzony będzie dnia 22.09.2020 r. na fanpage Organizatora na portalu Facebook
od godziny 15:31 do godziny 20:00.

2. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie komentarza pod postem konkursowym
udzielającego odpowiedzi na pytanie: „Jaki to zabytek?”.
3. Konkurs wygrywa pięć pierwszych osób, które w komentarzu pod postem konkursowym do
każdego numeru poda prawidłową nazwę zabytku.
4. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone w formie komentarza Organizatora pod postem
konkursowym najpóźniej do 24.09.2020 r. do godziny 15:00.
§4
Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są gadżety Miasta Szczytno.
2. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz inne rzeczy.
3. Wyniki Konkursu i wskazanie nagrodzonych osób będą podawane przez Organizatora w formie
posta na Fanpage. Warunkiem odebrania nagrody przez laureatów jest przesłanie Organizatorowi w
terminie 3 dni od publikacji ww. posta wiadomości prywatnej w celu ustalenia terminu odbioru
nagrody.
§5
Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez
Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w
przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem,
regulaminem serwisu Facebook lub Regulaminem, w szczególności poprzez:
a) zamieszczenie na Fanpage treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne;
b) wykorzystanie fikcyjnego konta na profilu Facebook w celu uczestnictwa
w Konkursie;
c) działania mające na celu naruszenie prawidłowego funkcjonowania Konkursu.
3. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie
jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
2. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem
iod@um.szczytno.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest kontakt ze zwycięzcą:
Podstawa prawna: dobrowolne wyrażenie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Szczytnie

b) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

