
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj kalendarz Miasta Zgorzelec” – FACEBOOK 
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Konkursu (zabawy), 
które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia. 
2. Organizatorem Konkursu (zabawy) jest Gmina Miejska Zgorzelec, Domańskiego 7,  
59-900 Zgorzelec (zwana dalej „Organizatorem”). 
3. Konkurs (zabawa) nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal 
społecznościowy Facebook. 
4. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej  
z konkursem (zabawą). 
5. Konkurs (zabawa) jest prowadzony na profilu pod adresem internetowym: 
https://www.facebook.com/zgorzelecEU (zwanej dalej „profilem Organizatora”). 
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu (zabawy), tj. udzielaniem informacji  
na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 
 
§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 
1. Uczestnictwo w Konkursie (zabawie) jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami Konkursu (zabawy) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które 
ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców  
lub opiekunów prawnych. 
3. Uczestnikami Konkursu (zabawy) mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto  
w serwisie/na portalu społecznościowym Facebook.com. 
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad,  
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 
w Konkursie (zabawie). 
 
§ 3 ZASADY KONKURSU 
 
1. Ogłoszenia o Konkursie (zabawie), wraz z pytaniami konkursowymi odbywać się będą  
w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook, na profilu 
Organizatora. 
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie (zabawie) Uczestnik umieszcza w formie komentarza 
pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie (lub rozwiązanie zadania) w poście. 
3. Umieszczając komentarz pod postem konkursowym Uczestnik jednocześnie potwierdza,  
że zna i akceptuje Regulamin konkursu „Wygraj kalendarz Miasta Zgorzelec”. 
 
§ 5 ZWYCIĘZCY, NAGRODA 
 
1. Liczba zwycięskich komentarzy każdorazowo będzie wskazywana w poście 
konkursowym. 
2. Rodzaj oraz ilość nagród każdorazowo będzie wskazywana w poście konkursowym. 
3. Odbiór nagród w Konkursie (zabawie) realizowany będzie przez Zwycięzców osobiście  



w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 
59-900 Zgorzelec (nagrody nie będą wysyłane). 
4. Organizator nie przewiduje zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 
 
§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
 
1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 
związanych z usunięciem naruszeń niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie 
obowiązujących. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu 
społecznościowego Facebook, w szczególności uczestników, którzy: 
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem 
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, 
zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka; 
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Facebook 
kont/profili osób trzecich; 
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
e) tworzą fikcyjne konta/profile na portalu Facebook. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Facebook. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony  
lub aplikacji ze strony portalu Facebook. 
 
§ 7 ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 
 
1. Wszelkie naruszenia dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu. 
2. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie wywołują skutków prawnych. 
3. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika  
oraz dokładny opis i uzasadnienie naruszenia. 
4. Zgłoszenie naruszeń powinno być przesłane na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs 
Facebook”. 
5. Zgłoszenia rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych. 
 
§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) zwane 
dalej RODO, informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany  przez 
Burmistrza Miasta Zgorzelec. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
telefonicznie pod nr telefonu 757759914, poprzez email iodo@zgorzelec.eu lub pisemnie na 
adres Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich 



sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych 
z przetwarzaniem danych.         
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym. 
5) Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres – niezbędny do przeprowadzenia 
konkursu oraz wynikający z przepisów prawa. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do żądania ich usunięcia. 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału  
w Konkursie. 
10) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  nie będą też podlegać 
profilowaniu. 
 
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, do której 
odnośnik znajduje się w poście konkursowym. 


