REGULAMIN KONKURSU KONKURSOWO-ODPADOWO
organizowanego przez Celowy Związek Gmin CZG-12 w serwisie Facebook
w dniu 22 kwietnia 2021r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „KONKURSOWO-ODPADOWO” ( Zwany dalej "Konkursem").
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach Ekologicznego Festiwalu Online EKOFESTON,
organizowanego 22 kwietnia 2021 r. przez Firmę Abrys Sp. z o.o., którego Partnerem jest Celowy
Związek Gmin CZG-12.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizatorem Konkursu, fundatorem nagród oraz podmiotem zajmującym się obsługą Konkursu
jest Celowy Związek Gmin CZG-12, zwany dalej "Organizatorem".
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu powinny
być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
społecznościowego Facebook. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na
odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem
w Konkursie.
5. Celem Konkursu jest szerzenie świadomości ekologicznej na temat selektywnej zbiórki oraz
ponownego wykorzystania odpadów.

§ 2. Czas trwania konkursu.

1. Konkurs przeprowadzony zostanie 22 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00, podczas Ekologicznego
Festiwalu Online EKOFESTON,
w serwisie Facebook na profilu organizatora
(https://www.facebook.com/CelowyZwiazekGminCZG12) zwany dalej Profilem FB Organizatora.
2. Odpowiedzi udzielać będzie można w komentarzach pod opublikowanym postem konkursowym
do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 23.59.
3. Nagrody otrzymają każdorazowo trzy pierwsze osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi.
4. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie ogłoszona na Profilu FB Organizatora
w komentarzach pod zgłoszeniami konkursowymi zwycięzców poprzez oznaczenie profili
Zwycięzców , najpóźniej 23.04.2021 r. do godz. 23.59.
5. Nagrody zostaną wydane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od danego zwycięzcy
jego danych korespondencyjnych na adres przez niego wskazany, jednakże Organizator zaznacza,
że czas przekazania niezbędnych danych przez zwycięzców nie może przekroczyć 3 dni roboczych
od dnia ogłoszenia wyników.
6. Nagroda może być przekazana przez wysłanie jej za pomocą Poczty Polskiej lub kuriera. Dopuszcza
się przekazanie osobiste w siedzibie firmy.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) jest każda pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadająca dostęp do Internetu i konto w serwisie Facebook® (www.facebook.com) zgodnie
z wymogami regulaminu serwisu.
2. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych
za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych
dla częściowo ubezwłasnowolnionych), które mają dostęp do Internetu i posiadają konto
w serwisie Facebook® (www.facebook.com) zgodnie z wymogami regulaminu serwisu.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili
poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com skierowanej do Celowego
Związku Gmin CZG-12. Dobrowolne jest udostępnienie danych osobowych związane z Konkursem.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnik akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
5. Wykluczenie z konkursu może nastąpić, jeśli Uczestnik Naruszy postanowienia niniejszego
Regulaminu lub innych postanowień regulaminu serwisu Facebook, a także naruszy prawa osób
trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego.
6. Decyzja Organizatora w sprawie wykluczenia Uczestnika z Konkursu jest ostateczna.

§4. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w zakresie i w celu
niezbędnym do realizacji ww. konkursu w tym publikacji informacji o konkursie
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przesłania nagrody,
jednocześnie Organizator zaznacza, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz nie są profilowane oraz że nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.
6. Niewyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych uniemożliwia poprawne przeprowadzenie
procedur konkursowych, przez co Organizator jest upoważniony do wykluczenia uczestnika z udziału
w Konkursie.
7. Na rzecz przeprowadzenia procedury konkursowej Organizator potrzebuje prawdziwe dane
korespondencyjne (Imię i nazwisko Zwycięzcy, adres zamieszkania).

§ 5. Zasady i Nagrody w Konkursie

1. Każdy Uczestnik może udzielić pod danym pytaniem w komentarzu tylko jednej odpowiedzi.
2. Przewidziano nagrody w Konkursie dla uczestników odpowiednio:
- 3 nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych osób udzielających prawidłowej odpowiedzi
w komentarzu pod każdym z postów, które ukażą się pod nagraniem, do których zaliczają się:
a) Pakiet 1 (zestaw 10 magnesów edukacyjnych)
b) Pakiet 2 (torba na zakupy + bandana)
c) Pakiet 3 (torba na zakupy + książka „Rady na odpady”)
d) Pakiet 4 (Słownik poprawnej segregacji + zestaw 3 woreczków na warzywa i owoce)
e) Pakiet 5 (organizer na długopisy + pendrive)
f) Pakiet 6 (torba z juty + słomki wielokrotnego użytku)
3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie,
w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie
określonym w regulaminie, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje
do dyspozycji Organizatora.
5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania)

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847,
ze zm.)
6. Nagroda nie podlega opodatkowaniu zgodnie ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających
lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.
8. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyznania
nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi Konkursu na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres
uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona w wiadomości prywatnej na Stronie Konkursowej Organizatora
na Facebook’u lub na adres e-mail: edukacja@czg12.pl
4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora.
O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. Niezależnie od
postępowania reklamacyjnego kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym
sądem powszechnym.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej:
http://www.czg12.pl/
3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne
z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L Nr 199, str. 1) oraz z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1781). Dane będą zbierane w celu
przeprowadzenia Konkursu. Organizator nie wykorzystuje zebranych danych do celów
marketingowych.
4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny
z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego
powziął takie podejrzenie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników w
Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to
niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim
przypadku Organizator zobowiązany jest, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian
Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na
Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi
postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia
od udziału w Konkursie.

