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REGULAMIN KONKURSU 

pn. „Kup książkę i wygraj pobyt w magicznym domku w lesie” 

(zwany dalej Regulaminem) 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Otwarte Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-513), przy ul. Smolki 5/302, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57, 

REGON: 120262709, wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 (czterysta tysięcy) 

złotych, będąca wydawcą książki autorstwa Petera Wohllebena pt. „Instrukcja obsługi 

lasu”, zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem Konkursu jest promocja książki pt. „Instrukcja obsługi lasu” (zwanej dalej Książką) 

oraz działalności Organizatora. 

3. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaje nagrody i 

rozpatruje reklamacje w sposób zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie. 

4. Konkurs organizowany jest w okresie od 5 lipca 2018 r. do 15 lipca 2018 r. na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Konkurs będzie ogłoszony na profilu społecznościowym Facebook Organizatora 

zlokalizowanym pod adresem: 

https://www.facebook.com/WydawnictwoOtwarte?_rdr=p, zwanym dalej Profilem, 

oraz na stronie www prowadzonej przez Organizatora, zlokalizowanej pod adresem 

http://otwarte.eu/las-konkurs# (dalej zwanej Stroną Internetową). Aktualności 

związane z przebiegiem Konkursu oraz jego rozstrzygnięcie będą publikowane na Profilu. 

6. Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem Strony Internetowej. Warunkiem 

uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej (dalej: Formularz). 

Prawidłowe zgłoszenie wymaga: 

a) wykonania zadania konkursowego (udzielenia wypowiedzi pisemnej nt. 

https://www.facebook.com/WydawnictwoOtwarte?_rdr=p
http://otwarte.eu/las-konkurs
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wspomnienia związanego z lasem), 

b) załączenia zdjęcia prezentującego Książkę zakupioną przez Uczestnika, 

c) podania imienia, nazwiska, oraz aktualnych informacji dotyczących miejsca 

zamieszkania, telefonu i adresu mailowego Uczestnika, a także  

d) wyrażenia zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach 

przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia oraz publicznego ogłoszenia Laureata na 

Profilu w portalu Facebook, a także w celach handlowych i marketingowych, jak 

również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw Organizatora, 

zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a w razie zdobycia 

Nagrody – dodatkowo w celu jej przesłania, oraz  

e) wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. 

Szczegółowe zasady Konkursu i warunki udziału określa punkt III niniejszego Regulaminu. 

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

Internetowej. 

8. Udział w Konkursie jest w pełni dobrowolny. 

 

II. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosi swój udział  

w Konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez osobę, która nie ukończyła lat 18, i/lub przez 

inną osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, może dokonać się 

wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Organizator ma prawo do 

weryfikacji zgody udzielonej przez przedstawiciela ustawowego poprzez wymaganie 

przedstawienia skanu lub oryginału oświadczenia o zgodzie na udział w Konkursie osoby 

ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, na dowolnym etapie trwania Konkursu. 

Wzór oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

3. Nieprzedstawienie – w razie żądania Organizatora – odpowiednio skanu lub oryginału 

oświadczenia przedstawiciela ustawowego o zgodzie na udział w Konkursie, powoduje 

wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i pozbawienie go prawa do ewentualnej 

Nagrody, niezależnie od spełnienia pozostałych warunków udziału określonych 
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niniejszym Regulaminem. 

4. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu w całości. Przystąpienie 

do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza konkursowego, wraz 

z zaznaczeniem wszystkich przewidzianych na Stronie Internetowej checkboxów, jest 

równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia, 

b) jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo jest osobą 

nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel 

ustawowy wyraził zgodę na udział w Konkursie, 

c) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie imienia, 

nazwiska i adresu mailowego Uczestnika w celach przeprowadzenia Konkursu i 

wyłonienia oraz publicznego ogłoszenia Laureata na Profilu w portalu Facebook, a w 

razie zdobycia Nagrody – dodatkowo w celu jej przesłania, 

d) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu i adresu mailowego Uczestnika w celach 

handlowych i marketingowych, jak również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony 

własnych praw Organizatora, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora, , oraz  

e) wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną na adres 

e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym, 

f) spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie. 

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami lub pełnomocnikami 

Organizatora, pracownikami innych podmiotów współpracujących z Organizatorem w 

związku z organizacją lub obsługą Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych 

rodzin, albo w inny sposób powiązane z Organizatorem kapitałowo lub organizacyjnie. 

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, 

opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. 

6. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie każda osoba zainteresowana udziałem powinna 

zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie i w przypadku braku spełnienia 

któregokolwiek z warunków Regulaminu, względnie spełnienia warunku wykluczającego 

udział w Konkursie, zobowiązana jest do powstrzymania się od udziału w Konkursie. 
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7. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu 

lub nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a w 

szczególności w razie złożenia nieprawdziwych oświadczeń, niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania któregokolwiek z elementów zgłoszenia konkursowego, 

określonych w części I ust. 6, naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów w 

związku z uczestnictwem w Konkursie, decyzją Organizatora nastąpi dyskwalifikacja 

Uczestnika, niezależnie od spełnienia innych wymagań konkursowych, o czym zostanie 

on poinformowany w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w 

Formularzu zgłoszeniowym. 

8. Uczestnik zdyskwalifikowany jest traktowany tak, jakby zrzekł się udziału w Konkursie. 

 

III. Zasady Konkursu i warunki udziału 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie wypowiedzi pisemnej nt. „Opisz swoje 

ulubione wspomnienie związane z lasem”, zwanej dalej Wypowiedzią. 

2. Wypowiedź powinna być napisana w języku polskim. Limit objętości Wypowiedzi 

wyznaczony jest przez pojemność okna Formularza, w którym Wypowiedź powinna 

zostać wpisana. 

3. Nagroda w postaci vouchera o wartości 1500 zł do wykorzystania na pobyt w Domku w 

Długosiodle, szczegółowo opisana w części IV Regulaminu, zostanie przyznana jednemu 

Uczestnikowi, którego Wypowiedź zostanie najlepiej oceniona przez Komisję 

Konkursową (dalej zwanemu Laureatem). 

4. O rozstrzygnięciu Konkursu i wyborze Laureata zadecyduje Komisja Konkursowa 

w składzie: 

a) Anna Drużbacka (Przewodniczący Komisji), 

b) Ewa Sajek, 

c) Magdalena Marek. 

5. Dokonując swojej oceny, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę oryginalność 

Wypowiedzi i kreatywność przekazu. W razie rozbieżności stanowisk członków Komisji 

Konkursowej co do oceny poszczególnych Wypowiedzi, decydujące znaczenie ma głos 

Przewodniczącej Komisji. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest nabycie przez Uczestnika przed 

rozpoczęciem Konkursu lub w czasie jego trwania, nie później jednak niż do chwili 
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przesłania Zgłoszenia konkursowego, książki pt. „Instrukcja obsługi lasu” autorstwa 

Petera Wohllebena, załączenie zdjęcia prezentującego Książkę zakupioną przez 

Uczestnika do Formularza w polu „Wgraj zdjęcie z książką” i zachowanie dowodu 

zakupu Książki co najmniej do dnia 25 lipca 2018 r. 

7. Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zostać opublikowany przez Uczestnika na 

Stronie Internetowej nie później niż do dnia 15 lipca 2018 r. do godziny 23.59. 

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

 

IV. Nagroda w Konkursie 

1. Nagrodę w Konkursie stanowi voucher o wartości 1500 zł do wykorzystania na 

jednorazowy pobyt w Domku w Długosiodle (ul. Sportowa 11, Długosiodło 07-210 

https://www.domekwdlugosiodle.pl, dalej zwana Nagrodą). Przyznawana Nagroda 

zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 

wartości podatku, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany będzie 

potrącić i odprowadzić Organizator Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega 

wypłacie. 

2. Voucher jest ważny do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 i powinien być do tego 

czasu zrealizowany. Data podana w poprzednim zdaniu stanowi ostatni termin 

dokonania rezerwacji z wykorzystaniem vouchera. 

3. Voucher nie stanowi samodzielnej podstawy do skorzystania z pobytu w Domku w 

Długosiodle. W celu zrealizowania vouchera, należy w formularzu rezerwacyjnym na 

stronie internetowej Domku (https://www.domekwdlugosiodle.pl) podać kod z 

vouchera w polu „Oferta specjalna/Kod grupowy” . 

4. Voucher można wymienić na jednorazowy pobyt w Domku dla maksymalnie 7 osób. W 

razie rezerwacji pobytu o wartości przekraczającej wartość vouchera, Laureat jest 

zobowiązany do dopłaty we własnym zakresie, zgodnie z aktualnym cennikiem 

obowiązującym u  administratora Domku. W razie dokonania rezerwacji pobytu o 

wartości niższej niż wartość vouchera, niewykorzystana przez Laureata część vouchera 

przepada. 

5. Organizator nie gwarantuje dostępności określonych terminów pobytu w Domku. Celem 

zapewnienia sobie określonego terminu, Laureat powinien dokonać wcześniejszej 

rezerwacji terminu poprzez stronę https://www.domekwdlugosiodle.pl lub 

https://www.domekwdlugosiodle.pl/
https://www.domekwdlugosiodle.pl/
https://www.domekwdlugosiodle.pl/
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telefonicznie. 

6. Voucher jest przekazywany Laureatowi drogą poczty elektronicznej, na adres e-mail 

podany w Formularzu zgłoszeniowym, po ewentualnej uprzedniej weryfikacji jego prawa 

do udziału w Konkursie (np. w związku z wiekiem), dokonywanej przez Organizatora w 

razie wątpliwości w tym zakresie, oraz po uprzedniej weryfikacji prawa do Nagrody, tj. 

po otrzymaniu od Uczestnika skanu dowodu zakupu Książki, potwierdzającego jej 

nabycie w warunkach, o których mowa w części III pkt. 6 Regulaminu. 

7. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani 

też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.  

8. Laureat może zrzec się Nagrody. W przypadku zrzeczenia się wygranej, Nagroda 

przepada. 

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i wysyłka Nagrody 

1. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 17.00 poprzez 

publikację imienia i nazwiska Laureata na Profilu. Ponadto do Laureata Konkursu 

Organizator prześle informację o wyniku Konkursu drogą mailową na adres email podany 

przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany terminu ogłoszenia wyniku Konkursu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, 

nie więcej jednak niż o 5 dni. W razie zmiany terminu ogłoszenia wyniku Konkursu 

Organizator poinformuje o nowym terminie na Profilu. 

2. Komisja Konkursowa może podać do publicznej wiadomości pisemne uzasadnienie 

swojego wyboru, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu i 

akceptując niniejszy Regulamin. 

 

VI. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać drogą elektroniczną na adres 

konkursy@otwarte.eu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres 

pocztowy podmiotu dokonującego zgłoszenia, jak również sprecyzowane zarzuty 

dotyczące nieprawidłowości przy przeprowadzaniu Konkursu. 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

mailto:konkursy@otwarte.eu
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4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Uczestnikowi Konkursu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres mailowy, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego, 

a jeżeli reklamację nadano drogą pocztową ze wskazaniem adresu nadawcy – pisemnie 

listem poleconym. 

 

VII. Ochrona danych osobowych 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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, zwanego dalej Rozporządzeniem, na podstawie 

art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Organizator informuje niniejszym, iż: 

a) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wydawnictwo 

Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-513), 

przy ulicy Smolki 5/302, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57, REGON: 120262709, wysokość kapitału 

zakładowego: 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych, zwana dalej także 

Administratorem; 

b) z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail iodo@otwarte.eu; 

c) dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia oraz publicznego ogłoszenia Laureata na 

Profilu w portalu Facebook, a także w celach handlowych i marketingowych, jak 

również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw Organizatora, 

zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a w razie zdobycia 

Nagrody – dodatkowo w celu jej przesłania; 

d) dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: w zakresie usług 

prawnych, kadrowych lub księgowych, usług IT oraz usług kurierskich/pocztowych; 

mailto:iodo@otwarte.eu
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e) dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia;  

f) udzielenie zgód, o których mowa w części II pkt. 4 lit. c)-e) Regulaminu oraz podanie 

ww. danych w Formularzu konkursowym przez Uczestnika jest dobrowolne, ale 

stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie. Brak zgód lub 

niepodanie przez Uczestnika danych, o których mowa w części II pkt. 4 lit. c)-e) 

Regulaminu, jest podstawą dyskwalifikacji i wykluczenia Uczestnika z Konkursu; 

g) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników (w tym 

Laureata) na podstawie udzielonej zgody. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza 

zgłoszeniowego, wraz z zaznaczeniem wszystkich przewidzianych na Stronie 

Internetowej checkboxów, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na: 

a) opublikowanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureata Konkursu na Profilu; 

b) przesyłanie przez Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. informacji handlowych drogą 

elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu, przysługują im 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

przez czas ich gromadzenia i przechowywania przez Administratora, 

b) prawo do żądania sprostowania, poprawienia, zmiany danych osobowych, gdy dane 

te są nieprawidłowe, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w ramach realizacji prawa do bycia 

zapomnianym, w przypadku, gdy: 

i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i podlegają 

przetwarzaniu na zasadach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie, 

ii. dane przetwarzane są niezgodne z prawem, 

iii. dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku 

określonego w przepisach prawa; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy: 

i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych, 
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ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się ich usunięciu, żądając jedynie ich ograniczenia przetwarzania, 

iii. Administrator osiągnął cel przetwarzania danych określony w niniejszym 

Regulaminie i nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – 

do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, polegające na prawie otrzymania w 

ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego danych osobowych go dotyczących, które dostarczył 

Administratorowi i ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi 

bez przeszkód ze strony Administratora, 

f) prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

zasadach i do celów określonych w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem 

zgody na przetwarzanie tych danych, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe Uczestników (w tym Zwycięzcy) Konkursu mogą być przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany. 

5. Dane osobowe Uczestników (w tym Zwycięzcy) Konkursu nie będą profilowane. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jego ostatecznego zakończenia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 

ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu Uczestnicy 

oraz Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ich ugodowego rozwiązania. 

3. Uczestnik ma prawo odstąpienia od udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania 
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i bez podania przyczyny, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ogłoszenia  wyniku, 

a w przypadku zdobycia Nagrody - nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia 

Nagrody. Wykonanie prawa odstąpienia jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli 

oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Konkursie zostanie przesłane do jego siedziby 

pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres konkursy@otwarte.eu.  

mailto:konkursy@otwarte.eu
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej o zgodzie na 

przystąpienie do udziału w konkursie pn. „Kup książkę i wygraj pobyt w magicznym domku w lesie” 

 

Dane przedstawiciela ustawowego: 

Imię i nazwisko ________________________ 

Adres _________________________ 

______________________________ 

 

Dane małoletniego: 

Imię i nazwisko ________________________ 

Data urodzenia ________________________ 

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy dziecka ___________________________  oświadczam, że ww. 

dziecko za moją wiedzą i zgodą przystąpi(ło) do konkursu pn. „Kup książkę i wygraj pobyt w magicznym 

domku w lesie” 

W związku z powyższym oświadczam, że: 

 

1. zapoznałam(-em) się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego postanowienia, 

2. wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska, 

adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail w celach przeprowadzenia Konkursu i 

wyłonienia Laureata, a także w celach handlowych, marketingowych i informacyjnych, jak 

również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw Organizatora, zgodnie z jego 

prawnie uzasadnionym interesem, a w razie zdobycia Nagrody - dodatkowo w celu ogłoszenia 

wyników Konkursu na Profilu w portalu Facebook oraz przesłania Nagrody Laureatowi, 

3. zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługujących mi prawach związanych z 

przetwarzaniem danych mojego dziecka w rozumieniu Rozporządzenia 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 („RODO”). 

 

________________________________  
(podpis przedstawiciela ustawowego) 

 


