Załącznik nr1
do zarządzenia wewnętrznego nr 60/2020
Dyrektora Hevelianum z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Regulamin Ogólny Konkursów Facebooka
na grupie „Uczniowie Heweliusza” na Facebook Hevelianum

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady
organizowania i przeprowadzania serii konkursów (zwany dalej Konkursami
Facebooka) organizowanych przez Hevelianum na Facebooku, a dokładniej
na grupie Facebook Hevelianum „Uczniowie Heweliusza” pod adresem
https://www.facebook.com/groups/hevelianum , zwanej dalej Grupą
„Uczniowie Heweliusza”.
2. Organizatorem Konkursów Facebooka na Grupie „Uczniowie Heweliusza”
jest Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, jednostka organizacyjna
Gminy Miasta Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk – zwanym dalej Organizatorem.
3. Konkursy Facebooka są przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com na Grupie „Uczniowie
Heweliusza”. Konkursy Facebooka nie są sponsorowane, wspierane,
organizowane (w tym współorganizowane) przez portal Facebook.com.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursów Facebooka.

§2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursów Facebooka (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą
być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz
osoby niepełnoletnie (od 13-go roku życia) wyłącznie za zgodą
przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna prawnego, który
odbiera dalej zdefiniowaną nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę
niepełnoletnią.
2. W Konkursach Facebooka nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
przysposobione.
3. Przystąpienie do Konkursu Facebooka oznacza jednoczesną akceptację
niniejszego Regulaminu w całości przez Uczestnika oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu Facebooka w rozumieniu i zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 (zwana dalej
Ustawą).

§3. Zasady Konkursów Facebooka
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie Facebooka jest wykonanie zadania
konkursowego umieszczonego w poście na Grupie „Uczniowie Heweliusza”
przez administratorów Grupy, zwanym dalej Zadaniem Konkursowym.
2. Czas trwania Konkursu Facebooka jest każdorazowo określony przez
Organizatora w poście ogłaszającym Konkurs Facebooka. Organizator ma
prawo przedłużyć czas trwania Konkursu Facebooka lub go skrócić,
każdorazowo informując o tym fakcie w poście na Grupie „Uczniowie
Heweliusza”.
3. Za wykonanie Zadanie Konkursowego, uznaje się, w zależności od jego
rodzaju:
a. Jeśli zadanie dotyczy zdjęcia lub tekstu - komentarz pod postem
ogłaszającym Konkurs Facebooka,
b. Jeśli zadaniem dotyczy filmu - komentarz, pod postem ogłaszającym
Konkurs Facebooka, zawierający link do opublikowanego filmu na portalu
YouTube.

4. Organizator sprawdza zgodność Zadań Konkursowych Użytkowników
z Regulaminem. Jeśli Zadanie nie spełnia jego warunków, Organizator ma
prawo wykluczyć zadanie Konkursu Facebooka na zasadach opisanych w
§6 poniższego Regulaminu.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu Facebooka

1. Po zakończeniu Konkursu Facebooka, Organizator wyłania spośród
przesłanych rozwiązań Zadań Konkursowych nie więcej niż 3 zwycięzców
Konkursu Facebooka, których loginy są publikowane na forum Grupy
„Uczniowie Heweliusza”.
2. Autorzy, którzy wykonali zwycięskie Zadania Konkursowe udzielają
nieodpłatnej, bezterminowej licencji na nieodpłatne publikowanie przez
Organizatora
zwycięskiego
Zadania
Konkursowego
na
portalach
społecznościowych Organizatora.
3. Zadanie Konkursowe jest oceniane przez Administratorów Grupy „Uczniowie
Heweliusza”.
4. Informacje o wynikach Konkursu Facebooka będą udostępniane w terminie
7 dni od zakończenia Konkursu Facebooka.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu
Facebooka.

§5. Nagrody

1. Nagrodami dla wyłonionych Zwycięzców będą drobne nagrody rzeczowe i
upominki związane z Hevelianum.
2. Nagrody przyznane w Konkursie Facebooka nie mogą zostać wymienione na
gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą komentarza pod
komentarzem zawierającym zwycięskie Zadanie Konkursowe.
4. W celu wydania Nagrody, Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się
z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną lub pocztę elektroniczną pod
adresem elektronicznym określonym w §8 pkt. 1 tego Regulaminu
w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu Facebooka, by

przekazać niezbędne dane do wysyłki Nagrody w Konkursie Facebooka
(imię, nazwisko, adres do wysyłki Nagrody). Dodatkowo osoba pełnoletnia
oświadcza w wiadomości, że jest pełnoletnia, zaś osoba niepełnoletnia
dostarcza zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie
Facebooka (Załącznik nr 1). Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
5. Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu i w terminie
wskazanym w punkcie 4, to po jego upływie, następuje automatyczne
zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę i Nagroda zostaje przyznana
następnej w kolejności osobie wskazanej przez Administratorów Grupy
„Uczniowie Heweliusza”.
6. Decyzja administratorów Grupy „Uczniowie Heweliusza” o przyznaniu
nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6. Wykluczenie z Konkursu Facebooka

Organizator (samodzielnie lub na prośbę innych Uczestników Konkursu Facebooka)
ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z danego Konkursu Facebooka poprzez
usunięcie jego zgłoszenia konkursowego, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie
to narusza prawa autorskie osób trzecich, zasady korzystania z serwisu
Facebook.com lub jego treść w nie jest ściśle związana z tematem Konkursu
Facebooka, jest obraźliwa lub wulgarna.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursów Facebooka, w tym dotyczące decyzji o
wykluczeniu z Konkursu Facebooka mogą być składane przez Uczestników
za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Organizatora lub przy
pomocy poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w §8 pkt. 1 tego
Regulaminu (wraz z informacją w prywatnej wiadomości na Facebooku
Organizatora o wysłaniu reklamacji z określonego adresu email).
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane osobowe Uczestnika (imię,
nazwisko), numer telefonu oraz wyjaśnienie przyczyny reklamacji.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni
od zgłoszenia. Uczestnik, który zgłosił reklamację zostanie powiadomiony o

jej rozstrzygnięciu za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku lub przy
pomocy poczty elektronicznej.
4. Decyzje
wydane
przez
Organizatora
są
ostateczne.
§8.

Organizacja Konkursów Facebooka

1. Dane kontaktowe:
Hevelianum
ul. Gradowa 6 , 80-802 Gdańsk
tel.: (58) 300 08 42 wew. 65
fax: (58) 742-15-13
e-mail: uczniowieheve@hevelianum.pl
2. Uczestnicy mogą zadawać Organizatorowi pytania do treści niniejszego
Regulaminu oraz po każdorazowym ogłoszeniu Konkursu w terminie 7 dniu
od jego opublikowania w grupie „Uczniowie Heweliusza”. Treść pytań,
uznanych przez Organizatora za istotne, zostanie opublikowana wraz z
odpowiedziami na Grupie Facebook.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursów Facebooka w
imieniu Organizatora jest pani Bogna Pazderska,
Tel: +48 58 300 08 42 w. 50
e-mail: uczniowieheve@hevelianum.pl
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym
czasie, o czym informacja zostanie zamieszczona na Grupie Facebook.

§9. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursów Facebooka będą chronione zgodnie
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 (RODO).
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Konkursów
Facebooka (wskazany w §8 Regulaminu).

3. Dane osobowe Uczestników Konkursów Facebooka będą przetwarzane w
celach przeprowadzenia Konkursów Facebooka, tj. wyłonienia laureatów,
przyznania, wydania i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocji
Konkursów Facebooka oraz działalności Hevelianum. (art. 6 ust. 1b i 1f
RODO). Nie będą natomiast wykorzystywane do celów marketingowych.
4. Organizator będzie przetwarzał dane (podane przez Uczestnika) przez okres
do 5 lat o momentu zakończenia danego Konkursu Facebooka.
5. Organizator gwarantuje Uczestnikom Konkursów Facebooka prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a w przypadku
wycofania się z konkursu także do żądania usunięcia danych. Uczestnik ma
też prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (www.uodo.gov.pl).
6. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi do
kontaktu w sprawach Konkursów Facebooka lub z Inspektorem Danych
Osobowych,
Panem
Krzysztofem
Glińskim,
pod
adresem
iod@hevelianum.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w ogłaszanym przez Organizatora
Konkursie Facebooka musi spełnić niezbędne wymagania techniczne, za
które Organizator nie odpowiada (m.in. zapewniony dostęp do Internetu,
założone konto na Facebooku, posiadanie poczty elektronicznej oraz inne
niezbędne do wykonania Zadania Konkursowego). Organizator Konkursów
Facebooka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi poczty
elektronicznej (w tym Messengera), z których korzystać będą Uczestnicy.
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich,
związanych z organizacją Konkursu Facebooka oraz za szkody
spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez
Uczestników Konkursów Facebooka.
2. Organizator ma prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursów Facebooka Uczestnicy mogą
zadawać poprzez pocztę elektroniczną, podaną w §8 pkt. 1.
4. Konkurs Facebooka nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 - zgodą przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w konkursie, akceptacja Regulaminu i
przyjęcie do wiadomości informacji w jaki sposób będą przetwarzane dane
osobowe uczestnika konkursu (RODO)

Dyrektor Hevelianum
Paweł Golak

Gdańsk, dn. 6 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 1
do Regulamiu Ogólnego Konkursów Facebooka
na grupie „Uczniowie Heweliusza” na Facebook Hevelianum

……………………………………..………
(Imię i nazwisko rodzica)

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/opiekunem z
pełnią

praw

rodzicielskich/opiekunem

prawnym*

Uczestnika

Konkursu …………………….…………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu).
Wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie organizowanym na grupie Facebook
Hevelianum

„Uczniowie

Heweliusza”,

przyjmuję do wiadomości, że
Hevelianum

akceptuje

Regulamin

Konkursu

i

jego/jej dane osobowe będą przetwarzane przez

w Gdańsku, w celu organizacji i realizacji Konkursu, zgodnie z

Regulaminem.

…………………………..

…..……………………………………..

(Miejsce, data)

(Podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

