
Regulamin konkursu „Rówieśnicy Niepodległej” 

 

 

§ 1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Grabiszyńskiej 184.  
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Celem konkursu jest promowanie publikacji „Rówieśnicy Niepodległej – 100 lat historii 
Polski z perspektywy najstarszych Polaków”. 

4. Konkurs ogłoszony zostaje 22.02.2021 r. o godz. 15:00 i będzie trwał do 02.04 r. do godz. 
15:00.  

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani 
współorganizowany przez portal Facebook.com. 

 

§ 2. Zasady i przebieg konkursu 

1. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni będący osobą fizyczną, posiadającą 
zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 lat i bierze udział  

w konkursie za zgodą rodziców, a w przypadku żądania Organizatora Konkursu okaże 
pisemną zgodę. 

2. Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację przez Organizatora na fanpage’u Centrum Historii 
Zajezdnia na Facebooku swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu tytułu Laureata 

konkursu. 
3. Nagrodami w konkursie jest 100 publikacji „Rówieśnicy Niepodległej – 100 lat historii 

Polski z perspektywy najstarszych Polaków”. 
4. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie „Czym jest dla Ciebie osobiście 

niepodległość?” i przesłanie jej na adres mailowy wydawnictwa@zajezdnia.org 
najpóźniej do 02.04.2021 r. do godz. 15:00.   

5. Laureatami konkursu będą osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi. Każdy Laureat 
otrzyma 1 nagrodę, tj. 1 egzemplarz publikacji „Rówieśnicy Niepodległej – 100 lat historii 

Polski z perspektywy najstarszych Polaków”. 
6. Jeden użytkownik może udzielić jednej odpowiedzi. Uczestnicy mogą̨ nadsyłać odpowiedzi 

w okresie trwania konkursu. Odpowiedzi nadesłane po tym czasie nie będą ̨ brane pod 
uwagę̨ przy rozstrzygnięciu konkursu.  

7. Komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli organizatora konkursu zweryfikuje, 
które z udzielonych odpowiedzi były najciekawsze i wyłoni Laureatów.  

8. Wyniki oraz nagrodzone odpowiedzi zostaną ogłoszone najpóźniej do 9 kwietnia 2021 r. na 
stronie internetowej www.zajezdnia.org oraz stronie Facebook Centrum Historii Zajezdnia. 

9. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureata konkursu jest przesłanie w ciągu 72 godzin 
od ogłoszenia wyników, wiadomości prywatnej na adres wydawnictwa@zajezdnia.org  

i przekazanie adresu do przesłania nagrody. 
10. W przypadku braku potwierdzenia woli odbioru nagród przez zwycięzcę nagroda przepada. 

W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda przepada.  
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11. Nagrodzeni laureaci korzystają za zwolnienia z podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.  

13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ośrodka oraz ich najbliższej rodziny.  
14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga dyrektor Ośrodka. 

§ 3. Ochrona danych osobowych 

1. Każdy użytkownik, w związku z udziałem w konkursie, udostępnia następujące dane 
osobowe: imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny.  

2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek, jako 
administrator zapewnia, że udostępnione w związku z konkursem dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a samo przetwarzanie odbywać 
się będzie z poszanowaniem godności, oraz innych dóbr osobistych.  

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e 
rozporządzenia 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 (dalej 

RODO), w celu przeprowadzenia konkursu, a także w celach archiwizacyjnych 
Organizatora.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy użytkownik 
odmówi podania danych oraz odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, zgłoszenie do konkursu zostanie odrzucone.  
5. Ośrodek oświadcza, że:  

a. dane osobowe udostępnione w związku z konkursem, nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych, 

b. w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie 
przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji lub do profilowania osób, których dane dotyczą.  
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, wyrażona zostaje poprzez 

dodanie do odpowiedzi konkursowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie i oświadczam, że znam cele i warunki 

ich przetwarzania określone w Regulaminie”. Odpowiedzi konkursowe bez powyższej zgody 
nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu 
oraz w celach archiwizacyjnych. 

8.  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 
z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@zajezdnia.org  

9. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Ośrodka 
dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także prawo do 

przenoszenia danych.  
10. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 
przepisy prawa. 
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