Regulamin konkursu „Nazwij Nasze Fantomy”
Stowarzyszenie ”SZTAB ZĄBKI”, Ząbki, 08/11/2020

§1 ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nazwij Nasze Fantomy” (zwany dalej „Konkursem”)
jest: Stowarzyszenie "SZTAB ZĄBKI", z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 19, 05-091 Ząbki
NIP: 1251677772, REGON: 384305058 KRS: 0000801971, zwane dalej: “Organizatorem”.
2. Konkurs przeprowadzany jest na stronie znajdującej się ̨ na portalu społecznościowym Facebook
będącej profilem Stowarzyszenia SZTAB ZABKI pod adresem https://www.facebook.com/sztabzabki/
oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia SZTAB ZĄBKI pod adresem https://www.sztabzabki.pl
(dalej: „Strona konkursu”).
3. Konkurs będzie organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs trwa od momentu pojawienia się postu konkursowego, tj. od dnia 08.11.2020 r. do dnia
09.01.2021 godz. 23:59, wg. czasu środkowoeuropejskiego.
6. Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania
nagród.
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które polubiły stronę znajdującą się ̨ na portalu
społecznościowym Facebook będącej profilem Stowarzyszenia SZTAB ZĄBKI pod adresem
https://www.facebook.com/sztabzabki/ (zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: członkowie Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób;
osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym
członkowie komisji wyłaniającej zwycięzców oraz członkowie ich rodzin.
§3 ZASADY KONKURSU
1. Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy przesłać odpowiedź na zamieszczone zadanie
konkursowe na Stronie Konkursu, na adres e-mail konkurs@sztabzabki.pl lub przez formularz
zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://www.sztabzabki.pl/nazwij-nasze-fantomy/ Zadanie
konkursowe będzie polegało na zaproponowaniu jednego imienia dla każdego z trzech fantomów
(fantom dorosłego, fantom nastolatka, fantom dziecka). Zgłoszenie konkursowe musi zawierać
odpowiedź na zadanie konkursowe, imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email uczestnika
konkursu.
2. Przesłanie Zgłoszenia konkursowego na adres e-mail konkurs@sztabzabki.pl lub przez formularz
zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://www.sztabzabki.pl/nazwij-nasze-fantomy/ jest
równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
3. W ramach przeprowadzonego Konkursu nagroda może zostać przyznana za jedno zgłoszenie dla
jednego Uczestnika.
4. Zgłoszenie Konkursowe musi mieć postać odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego, które zawiera treści
sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami. W konkursie
niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług niezwiązanych
z działaniami prowadzonymi przez Organizatora.
6. Zgłoszenie Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści
niedopuszczalne, o których mowa w § 3 pkt. 5, nie biorą udziału w Konkursie.
7. Spośród przesłanych w sposób i w terminie zgodnym z Regulaminem Zgłoszeń Konkursowych
Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), wybierze trzy najczęściej pojawiające się odpowiedzi na
Zadanie konkursowe dla każdego z trzech fantomów (dalej “Pierwsza część konkursu”). Następnie
zostanie opublikowana ankieta, w której będzie można oddawać głosy na poszczególne imiona dla
każdego z trzech fantomów (dalej “Druga część konkursu”). Pierwsza część konkursu trwa od momentu
pojawienia się zadania konkursowego, tj. od dnia 08.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 godz. 23:59, wg.
czasu środkowoeuropejskiego. Druga część konkursu trwa od zakończenia pierwszej części konkursu,
tj. od dnia 01.12.2020 r. do dnia 09.01.2021 godz. 23:59, wg. czasu środkowoeuropejskiego.
8. Komisja, w drodze losowania, wybierze trzech zwycięzców spośród osób nadsyłających propozycje
imion dla naszych fantomów – po jednym dla każdego. Ponadto, Komisja, również w drodze losowania,
wybierze trzech zwycięzców spośród osób biorących udział w ankiecie.
9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych na tj. imienia i nazwiska w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację jego
zgłoszenia konkursowego oraz jego danych w komunikacji elektronicznej (e-mailowej oraz przez portal
Facebook).
10. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do Zgłoszenia
Konkursowego.
11. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie prawidłowych danych kontaktowych przez Uczestnika
konkursu i kontakt zwrotny w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej.
Powiadomienie o wygranej zostanie przesłane w wiadomości e-mail na adres oraz sms na numer
podany w zgłoszeniu konkursowym.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną również ogłoszeni na stronie znajdującej się ̨ pod adresem
https://www.facebook.com/sztabzabki w osobnym poście oraz na stronie https://www.sztabzabki.pl,
wraz z zamieszczeniem imienia i nazwiska oraz zgłoszenia konkursowego w dniu przeprowadzenia
losowania.
13. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w dniu 10.01.2021 podczas transmisji online na stronie
znajdującej się ̨ pod adresem https://www.facebook.com/sztabzabki. Zarchiwizowana transmisja
z losowania będzie również dostępna na stronie https://www.sztabzabki.pl.
§4 NAGRODA W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziano sześć nagród (po dwie nagrody dla każdego fantomu, dla osoby, która
zgłosiła imię oraz dla osoby biorącej udział w ankiecie) (dalej: "Nagrody"), które będą gadżetami przez
darczyńców i partnerów Stowarzyszenia.
2. Nagrody będą przyznane przez Komisję, w skład której wchodzić będzie 3 przedstawicieli
Organizatora.
3. Zadaniem Komisji jest nadzór wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu.

4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje
prawo do przeniesienia na osobę trzecią prawa do nagrody.
5. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda
przechodzi na własność Organizatora.
6. Organizator konkursu wyda Nagrody Zwycięzcom Konkursu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
kontaktu z Organizatorem po ogłoszeniu wyników konkursu.
§ 5 [REKLAMACJE]
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać ́ na piśmie Organizatorowi na adres wskazany w §
1 pkt 1 Regulaminu.
2. Reklamacja musi zawierać ́ wskazanie nazwy Konkursu, imię ̨ i nazwisko, adres, adres poczty
elektronicznej wykorzystany przy przesłaniu Zgłoszenia konkursowego oraz opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatora i która będzie rozpatrywać reklamacje nie później niż w terminie 14 dni
od daty otrzymania reklamacji.
§6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.sztabzabki.pl.
2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez serwis Facebook (Facebook, Inc. Z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany
Zjednoczone Ameryki) ani z nim związany. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację
i prowadzenie niniejszego konkursu.
§7 [INFORMACJE DODATKOWE]
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu lub jego odwołania w każdym czasie
bez podawania przyczyny.
2. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie
www.sztabzabki.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
§8 [KLAUZULA INFORMACYJNA]
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie "SZTAB ZĄBKI", z siedzibą przy
ul. Kochanowskiego 19, 05-091 Ząbki NIP: 1251677772, REGON: 384305058 KRS: 0000801971.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych poprzez e-mail: rodo@sztabzabki.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie
"SZTAB ZĄBKI", ul. Kochanowskiego 19, 05-091 Ząbki

III. Cele przetwarzania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu realizacji akcji promocyjnej, a podstawą ich
przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo
dane osobowe będziemy przetwarzać:
- w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na
nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, agencjom marketingowym, firmom księgowym,
rachunkowym, prawniczym, podwykonawcom naszych usług, oraz podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przetwarzania
W zakresie akcji promocyjnej dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia
roszczeń wynikających z organizowanej akcji promocyjnej, a w zakresie przetwarzania opartego na art.
6 ust. 1 lit. f RODO – do momentu wniesienia sprzeciwu.
VI. Prawa, które Ci przysługują
Przysługuje Ci prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- do przenoszenia danych;
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w pkt III. Przestaniemy przetwarzać
Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych stanowi wymóg umowny i jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

