Regulamin Konkursu
zorganizowanego w ramach I Festiwalu Smaków Food Trucków w Kościerzynie
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie.
Konkurs jest organizowany na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400
Kościerzyna (dalej „Organizatorem”).
Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest
organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu,
a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora
i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Urzędu Miasta Kościerzyna,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Urzędu Miasta Kościerzyna,
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1,
b) przesłanie w wiadomości prywatnej odpowiedzi na pytanie konkursowe

1.

1.
2.
3.
4.

§4
CZAS TRWANIA KONKURSU
konkurs trwa od 23 do 26 września 2019 r.

§5
NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
Nagrodami w Konkursie są 4 vouchery do wykorzystania podczas I Festiwalu Smaków
Food Trucków w Kościerzynie.
Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Burmistrza Miasta, nagrodzi 4
osoby.
Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania
się od niego. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Miasta Kościerzyna.

§6
ODBIÓR NAGRÓD
1. Nagrody będą do odbioru w czasie trwania festiwalu w godzinach 14:30 - 14:50 lub 17:00
- 17:20 w namiocie organizatora imprezy.
2. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona
osoba nie odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
Konkursu, prawo do otrzymania nagrody przez danego Zwycięzcę wygasa.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone
niniejszym Regulaminem.
Regulamin
dostępny
jest
na
Portalu
Miejskim
na
stronie
http://miastokoscierzyna.pl/portal?id=2285990
W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on
sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia
żadnej odpowiedzialności.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestników na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1)
(dalej jako: „RODO”). W związku z tym informujemy uczestników konkursu o sposobie i
celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu
prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna;
dane adresowe: ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email:
urzad@koscierzyna.gda.pl
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
email: j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z
dopiskiem IOD,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO)
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące
przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Państwa zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Burmistrz Kościerzyny.
7. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.
8. Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
informujemy, że w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze
względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Państwa, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Wszystkie dodatkowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres:
k.reclaw@koscierzyna.gda.pl - tel.: 605-575-521

