
Regulamin konkursu quizów zagadkowych na Dzień Dziecka 

 
1. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedziba mieści się 

przy al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.  

 
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.kielce.uw.gov.pl 

 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu 

zgłoszenia konkursowego do Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook danych 

osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook w celach związanych z przebiegiem 

Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz  

w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych udzielając odpowiedzi  zamieszczanych w komentarzu pod 

transmitowaną bajką.  
 

4. Zasady przetwarzania danych przez Organizatora opisane są na stronie:  

www.kielce.uw.gov.pl. 
 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. 

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem 

powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy 

administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane 

przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie 

właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości 

serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej 

z Konkursu. 
 

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom 

określonym w w/w ustawie. 
 

7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Serwisu Facebook pod adresem 

www.facebook.com/suw.kielce 
 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 

9. Konkurs trwa w dniu 01.06.2020 roku w godz. 17.00 – 24.00. 
 

10. Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu przez Uczestnika poprawnej 

odpowiedzi w komentarzu pod postem z transmisją bajki z wykorzystaniem konta 

zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook należącego do Uczestnika. 
 

11. Udziału w Konkursie nie biorą komentarze edytowane. 
 

http://www.kielce.uw.gov.pl/
http://www.kielce.uw.gov.pl/
http://www.facebook.com/suw.kielce


12. Zamieszczając zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem Facebooka Uczestnik 

zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują 

mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego 

zgłoszenia konkursowego. 
 

 

13. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik 

Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę bez względu na liczbę dokonanych 

zgłoszeń konkursowych. 
 

14. W konkursie wygrywa 20 pierwszych, prawidłowych, nieedytowanych odpowiedzi na 

wszystkie zagadki, bez literówek, według kolejności wyświetlania w panelu 

administratora na profilu www.facebook.com/suw.kielce.  
 

15. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu udzielanie odpowiedzi 

zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności 

treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych oraz wszelkich innych, 

podobnych w treści i w działaniu materiały. 
 

16. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni w Serwisie Facebook. 
 

17. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni, od dnia ogłoszenia przez 

Organizatora Laureata Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata 

Konkursu w serwisie Facebook, przesłać za pośrednictwem aplikacji Messenger 

wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostaną 

poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i 

nazwiska. 
 

18. Niezachowanie powyższego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych 

nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, 

a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może 

skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej 

dyspozycji Organizatora. 
 

19. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej 

nagrody, wymiany nagrody na inną, ani też wydania równowartości nagrody w 

pieniądzu, towarze lub usłudze. 
 

20. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne a 

dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy zgodnie art. 6 ust 1 pkt c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
 

https://www.facebook.com/GaleriaEcho


21. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla 

realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub 

jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do 

ewentualnej Nagrody. 
 

22. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako 

Laureata Konkursu w Serwisie Facebook w postaci loginu Serwisu Facebook. 
 

23. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu 

Facebook, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony. 
 

24. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia 

Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także 

parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu 

w sieci Internet lub w Serwisie Facebook 
 

25. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z 

wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie 

Facebook. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych 

postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie 

będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody. 
 

26. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową 

wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem 

i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na 

mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do 

Nagrody. 
 

27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona 

warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji 

na Facebooku. W przypadku zmiany Regulaminu na portalu społecznościowym 

Facebook pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o 

zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na portalu społecznościowym 

Facebook. 
 

28. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na 

Facebooku. 
 


