
Regulamin konkursu fotograficznego 
pn. „Z kalendarzem gminnym w 2021 rok” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. „Z kalendarzem gminnym w 

2021 r.” (dalej zwany  „Konkursem”) organizowanym przez Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-
002 Suchy Las (dalej zwaną „Organizatorem”). 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Wraz z przystąpieniem do Konkursu uczestnik 
oświadcza, że  zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.facebook.com/GminaSuchyLas, 
www.suchylas.pl  oraz w siedzibie Organizatora. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu 
Organizatora pod adresem www.facebook.com/GminaSuchyLas. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, 
przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci 
komputerowej Internet pod adresem www.facebook.com ani z nim związany. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 

II. ZASADY KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada konto 

zarejestrowane w serwisie Facebook. 
2. Konkurs polega na wstawieniu pod postem konkursowym komentarza zawierającego odpowiedź 

na pytanie: Do którego miejsca w gminie Suchy Las w pierwszej kolejności zabierzesz osobę, 
która nigdy wcześniej jej nie odwiedziła? Odpowiedź uzasadnij.  

3. Udział w Konkursie wezmą zgłoszenia umieszczone od 17 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 r. 
włącznie. 

4. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.  
5. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, 

dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub 
zasadami współżycia społecznego.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość ukrywania bądź usuwania zgłoszeń niespełniających 
wymogów niniejszego Regulaminu.  

7. Organizator wyłoni maksymalnie 30 najciekawszych odpowiedzi, które zostaną nagrodzone 
kalendarzem gminnym na 2021.  

III. ODBIÓR NAGRÓD  
 

1. Nagrodami w konkursie są 13-stronnicowe kalendarze gminy Suchy Las na 2021 rok.   
2. Laureaci o wygranej w Konkursie zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej przez portal 

Facebook do 30 grudnia 2020 r. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu nieskutecznego powiadomienia Zwycięzcy o 

wygranej z powodu nieodebrania wiadomości prywatnej w terminie umożliwiającym odbiór 
nagrody lub innych powodów, takich jak trwałe problemy techniczne. 

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny. 
5. Odbiór nagród będzie możliwy wyłącznie w siedzibie Organizatora, w Referacie Promocji w 

budynku Urzędu Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 7 w dniach od poniedziałku do piątku, w 

http://www.facebook.com/GminaSuchyLas


godz. 8:00-15:00 do 31 stycznia 2021 r. lub w sposób ustalony indywidualnie z pracownikami 
Referatu Promocji Gminy Suchy Las. 

 
IV KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie 
przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email: ug@suchylas.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Suchy Las: iod@suchylas.pl. 

3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego 

rozporządzenia. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru nagrody w Konkursie.  
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 
roku, poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, 
przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, uczestnik 
Konkursu posiada prawo do: 

1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia, 
2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia, 
3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

8. Prawa te są wykonywane przez uczestnika Konkursu również względem tych osób, w stosunku 
do których sprawowana jest prawna opieka. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

mailto:ug@suchylas.pl

