
 

 

 

Regulamin 

rozdania Kalendarzy Gminy Zagrodno na 2023 

 

 

1. Organizatorem oraz fundatorem nagród rozdania (dalej „Rozdanie”) na portalu 

społecznościowym Facebook jest Urząd Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, Zagrodno  

59-516, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Zagrodno. 

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić w komentarzu pod postem promującym 

konkurs. 

4. Laureatami rozdania zostaną osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na zadanie 

konkursowe oraz zdobędą największą liczbę „lajków” pod swoją odpowiedzią. 

5. Kalendarze – po potwierdzeniu wygranej – można odebrać w Urzędzie Gminy Zagrodno 

Zagrodno 52, Zagrodno 59-516 w czasie wskazanym przez Organizatora.  

6. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika 

konkursu.   

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany.  

8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana 

nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej. 

9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nich zgody. 

Odpowiedź na pytanie konkursowe jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Urząd 

Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, Zagrodno 59-516. Za wykonanie praw wynikających  

z 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 

(zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada rząd Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 

Zagrodno 59-516. 

 



 

 

10. Dane osobowe pozyskane w związku z rozdaniem mogą być przetwarzane w celach:  

a) przekazania nagrody w razie wygranej w konkursie;  

b) ogłoszenia laureata konkursu, poprzez wysłanie mu wiadomości za pośrednictwem portalu 

Facebook z informacją o wygranej oraz opublikowanie danych laureata (imię i nazwisko) na 

portalu Facebook. 

11. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko (podany na prośbę Organizatora w celu przekazania 

nagrody laureatom) Uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu zakończenia 

konkursu i przekazania laureatom nagród. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub przerwania rozdania.  

13.  Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępne będą przez cały czas trwania Konkursu oraz 

przez okres nie krótszy niż 28 dni po jego zakończeniu na stronie internetowej.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które  

w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne  

z zasadami współżycia społecznego. 

15. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie 

jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną 

formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, w trakcie trwania 

Konkursu.  

17. Wzięcie udziału w rozdaniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 


