REGULAMIN KONKURSU
„Tydzień z wolontariatem”

1.

WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Tydzień z wolontariatem” jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul.
Prymasa A. Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (I piętro),
posiadające osobowość prawną, wpisane do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru
instytucji kultury pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063, Regon 364481345.
1.2. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem
www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14.
1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie:
www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu („Regulamin”), a każde zgłoszenie
Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, że Uczestnik
zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu osób nierespektujących Regulaminu.

2.

CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od 29 listopada 2021 r. od godz. 12:00 do 5 grudnia 2021 r. do godziny 12:00.
2.2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie nie wcześniej niż 29 listopada 2021 r., dokładny czas startu
Konkursu
liczony
jest
od
momentu
opublikowania
informacji
o
Konkursie
na
stronie
www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14 do dnia opublikowania informacji o końcu Konkursu na tej samej stronie,
jednak nie później niż do dnia 5 grudnia 2021 r. do godziny 12:00.

3.

UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1740 ze zm.), dalej: „Uczestnik”.
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia
nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

4.

ZASADY KONKURSU

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe
w komentarzu pod postem na profilu społecznościowym Facebook Organizatora. Zamieszczając odpowiedź
na pytanie konkursowe, osoba staje się uczestnikiem Konkursu.
4.2. Każdy Uczestnik może wpisać jedną odpowiedź na jedno pytanie konkursowe.
4.3. Spośród odpowiedzi Uczestników wybrana zostanie pierwsza poprawna odpowiedź.
4.4. Nagrody zostaną przyznane jednemu Uczestnikowi każdego dnia konkursu.
4.5. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu każdego dnia Konkursu.
4.6. Informację o wygranej Laureat konkursu otrzyma za pomocą wiadomości wysłanej przez portal Facebook. Dodatkowo
wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 5 grudnia 2021 r. na stronie www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14

str. 1

4.7. Po wyborze Laureatów, Organizator skontaktuje się z Laureatami z prośbą o wyrażenie zgody na opublikowanie imienia
i nazwiska lub pseudonimu Laureata ze wskazaniem jako zwycięzcy konkursu na stronie Organizatora
www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14
4.8. Jeżeli Laureaci konkursu nie będą mogli zostać wyłonieni (m.in. liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, brak
poprawnej odpowiedzi na pytanie danego dnia), to zgodnie z postanowieniami Regulaminu nieprzyznana nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4.9. Uczestnik może wziąć udział w przez cały okres trwania Konkursu tylko raz, przesyłając jedną odpowiedź.
4.10. Zakazuje się publikowania odpowiedzi zawierających treści naruszające dobra osobiste lub dobre imię innych
podmiotów, propagujących totalitarne systemy polityczne, treści pornograficzne, pedofilskie czy odpowiedzi naruszające
obowiązujące przepisy prawa. Takie treści będą przez Organizatora usuwane i nie będą brane pod uwagę przy
rozstrzyganiu konkursu.
4.11. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć opublikowanie
odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronie: www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14
5.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego, ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972
Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres siedziby
wskazany powyżej.
5.2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
inspektor.rodo@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z jego przeprowadzeniem, w tym
wyłonieniem Laureatów i wysłaniem nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika
Konkursu, wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu i akceptację jego zasad opisanych w Regulaminie.
5.4. Dane osobowe zawarte w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook będą przechowywane do momentu jej
wykasowania lub usunięcia profilu uczestnika w serwisie. Dane Laureatów Konkursu pozyskane na potrzeby wysłania
nagród, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z wydaniem nagród.
5.5. Dane Laureatów zostaną udostępnione do operatora pocztowego w celach doręczenia nagród.
5.6. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
5.7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każda osoba ma prawo do jej wycofania
w każdym momencie – poprzez wykasowanie zamieszczonego postu oraz wiadomości z danymi laureata. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
5.8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane
kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 5.1. i 5.2.
5.9. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.10. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie lub przesłanie nagród.
5.11. Imiona i nazwiska laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14.
6. NAGRODY
6.1. Nagrodą są rzeczowe m.in. kubek z logo Muzeum, książki o tematyce dotyczącej patronów Muzeum oraz inne gadżety
z logo Muzeum o wartości maksymalnie do kwoty 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100). Nagrodę otrzymuje
każdego dnia Konkursu - 1 (jedna) osoba, która udzieliła pierwszej poprawnej odpowiedzi za zadane pytanie.
6.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
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7.

WYDAWANIE NAGRÓD

7.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r. na podany przez
Laureata konkursu adres.

8.

REKLAMACJA

8.1. Uczestnicy, mający umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu, z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Regulaminem, mogą zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie i przesłać je do
Organizatora na adres e-mail: wolontariat@mt514.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych
wyników Konkursu.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny
opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wymienionego w pkt 8.1. nie będą rozpatrywane.
8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do
Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony
drogą mailową/ lub na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
9.

INNE POSTANOWIENIA

9.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika,
w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu oraz przepisów prawa, Organizator ma
prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych,
administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu podwykonawcom Organizatora.
9.4. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
9.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
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