REGULAMIN KONKURSU „Ferie z Muzeum”
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§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu „Ferie z Muzeum” (zwanego dalej „Konkurs”), jest Muzeum
Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie (zwane dalej
„Organizatorem”).
Każda osoba, biorąca udział w konkursie, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym
dalej: „Uczestnik”). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez
Uczestników Konkursu jest Organizator.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal
społecznościowy Facebook.
Konkurs jest prowadzony na profilu Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie
https://www.facebook.com/Muzeum-Kolejnictwa-w-Kościerzynie-753610504658058/
(zwanym dalej „Profil Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie”).
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
Konkurs trwa od 16 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r. lub dnia rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.

§2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 10 rok
życia
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul.
Rynek 9, 83-400 Kościerzyna w publikacjach i w Internecie w celach informacyjnych i
promocyjnych Administratora danych w związku z organizowaniem Konkursu „Ferie z
Muzeum”.*
Niepełnoletni Uczestnik musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na
wzięcie udziału w Konkursie
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu portalu Facebook;
c) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, gdzie
posiada swój profil o nazwie zgodnej ze swoim imieniem i nazwiskiem (dalej: Profil
Uczestnika)
d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów
związanych z uczestnictwem w Konkursie i na opublikowanie przez Organizatora
nazwy swojego profilu Uczestnika wraz ze znajdującym się na nim wizerunkiem w
przypadku jego umieszczenia (wyrażenie zgody następuje poprzez udzielenie
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe).
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

§3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę (dalej: „Nagroda”). Nagroda zostanie przyznana
Uczestnikowi wskazanemu w §4 (dalej: „Laureat”)
2. Pojedynczą Nagrodę stanowi zestaw gadżetów promocyjnych Muzeum Kolejnictwa w
Kościerzynie

3. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę ani ekwiwalent
innego rodzaju.
4. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
5. Pojedynczy Uczestnik może zostać Laureatem tylko raz w czasie trwania Konkursu
§4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. 23 lutego 2022 r. na osi czasu na profilu Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie zostanie
zamieszczony post z linkiem do zadania konkursowego z dziedziny wiedzy o
kolejnictwie.
2. Zadaniem Uczestników jest poprawne rozwiązanie zadania konkursowego
umożliwiające poznanie końcowego hasła. Odpowiedź zawierającą końcowe hasło
należy wpisać w formie komentarza pod opisanym w pkt 1 postem z zadaniem
konkursowym.
3. Odpowiedzi edytowane przez Uczestników, zostają automatycznie wyłączone z udziału
w Konkursie.
4. Uczestnik, który jako pierwszy spełni zadanie opisane w §4 pkt 2, oraz spełni
wszystkie warunki Regulaminu, staje się Laureatem Konkursu.
5. Oceny i weryfikacji odpowiedzi dokonuje trzyosobowa komisja złożona z pracowników
Organizatora.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, o przyznaniu nagrody decyduje trzyosobowa
komisja złożona z pracowników Organizatora.
7. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem odpowiedzi na
jego komentarz z hasłem Muzeum i przez wiadomość prywatną, wysłaną do Laureata
w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia konkursu.
8. Odmowa przyjęcia Nagrody, brak kontaktu zwrotnego ze strony Laureata, lub
niespełnienie zasad Regulaminu, powoduje przesunięcie nagrody na następnego w
kolejności Uczestnika, który spełnił wszystkie warunki Regulaminu i udzielił poprawnej
odpowiedzi na Pytanie konkursowe.
9. Warunkiem odebrania przez Laureata nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od
ogłoszenia wyników Konkursu zwrotnej wiadomości prywatnej, lub nawiązania
połączenia telefonicznego do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie pod nr 58 721 86 31
w godzinach 800-1600, celem ustalenia szczegółów odbioru Nagrody.
10. Brak kontaktu, o którym mowa w pkt. 10, lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody i przejście tego prawa
na następnego w kolejności Uczestnika, który spełnił wszystkie warunki Regulaminu i
udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe.
11. Przy odbiorze nagrody wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
oraz podpisanie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Laureata stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
§5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem konkursu oraz regulaminem
portalu Facebook, w szczególności uczestników, którzy:
zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w
warstwie tekstowej, jak i graficznej);
a) podejmują działania z wykorzystaniem profili osób trzecich lub profili fikcyjnyc

b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
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§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
RODO, informujemy:
Administratorem Danych, podanych w związku z udziałem w konkursie jest Muzeum
Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl oraz
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt a).
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu „Ferie z
Muzeum”, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagród, umieszczenia danych o konkursie
w materiałach publikowanych przez Administratora Danych i na jego stronie
internetowej oraz promocja Konkursu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO w okresie
organizowania i przeprowadzania Konkursu oraz przez okres dochodzenie roszczeń z
nim związanych.
Dane osobowe będą upubliczniane w Internecie.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
Osoba podająca dane osobowe posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo
do sprostowania danych osobowych, prawo żądania od administratora danych
osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie moich danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Osoba podająca dane osobowe nie posiada prawa do usunięcia danych osobowych
przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, prawa do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
§7. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać pisemnie do trzech dni od dnia zakończenia Konkursu
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna być przesłana osobiście, lub listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem Konkurs „Ferie z Muzeum” - reklamacja
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 3 dni od ich złożenia

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i obowiązuje do zakończenia
Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o ewentualnych zmianach będzie zamieszczona na profilu Muzeum
Kolejnictwa w Kościerzynie

Załącznik
Oświadczenie i klauzula informacyjna dotycząca wykorzystania wizerunku:
Nieodpłatnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez
Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna w publikacjach i w
Internecie w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora danych w związku z
organizowaniem Konkursu „Ferie z Muzeum”.*
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
 Administratorem danych, które podałem/am jest Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul.
Rynek 9, 83-400 Kościerzyna.
 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl oraz
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt a).
 Cel przetwarzania danych: wykorzystanie wizerunku w publikacjach i w Internecie
w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora danych w związku z
organizowaniem konkursu „Wygraj Ferie z Muzeum”.
 Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
 Wizerunek będzie udostępniany odbiorcom danych za pośrednictwem publikacji i
Internetu.
 Podanie danych (wizerunku) jest dobrowolne.
 Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Czas przetwarzania
danych osobowych wyznacza osoba zezwalająca na wykorzystanie wizerunku w celach
informacyjnych i promocyjnych Administratora Danych.
 Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych
dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych.
 Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
 Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zapoznałem / zapoznałam się z treścią w/w klauzuli informacyjnej oraz zrozumiałem /
zrozumiałam jego treść.
…………………………………………………………..
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

