REGULAMIN KONKURSU „100-LECIE POWSTANIA POLSKIEGO LOTNICTWA MORSKIEGO W PUCKU”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/miastopuckpl (zwanej dalej“Fanpage”)
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, oraz nieletnie (w tym przypadku do wiadomości z odpowiedzią
należy dopisać informację ze zgodą rodzica/opiekuna na udział i zgodę na przetwarzanie danych osobowych).
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage miastopuckpl.
6. Konkurs trwa od 20.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Wyniki zostaną ogłoszone w w każdy kolejny czwartek w okresie podanym w punkcie 6 za pośrednictwem FanPage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony
Facebook’a.
Przebieg konkursu i zadanie konkursowe
9. W okresie od 20.11.2020 r. do 31.12.2020 r. co piątek na Fanpage zostanie opublikowana 1 z 6 prelekcji
konferencji„100-LECIE POWSTANIA POLSKIEGO LOTNICTWA MORSKIEGO W PUCKU”, a także zostanie zadane pytanie.
Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, przesłaniu jej na adres e-mail: ngo@miastopuck.pl
do środy do godz. 23.59, w czwartek zostanie przeprowadzone losowanie oraz zostanie opublikowany jego wynik.
10. W każdy czwartek w okresie trwania konkursu spośród prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowane 3 , których
autorzy otrzymają nagrodę.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem
wiadomości przez adres e-mail.
Nagroda
12. Nagrodą w konkursie jest: książka „Morskie Skrzydła Polski”
13. Nagrodę można odebrać w Urzędzie Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, lub może zostać wysłana pocztą,
kontakt w sprawie odbioru nagrody tel. 58 673 05 19.
14. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.01.2021r . Po tym terminie nagroda traci ważność.
15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za
zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób
niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik
może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie
trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika orazdokładny opis i uzasadnienie
reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „100LECIE POWSTANIA POLSKIEGO LOTNICTWA MORSKIEGO W PUCKU”
22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy
prawa.
24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Organizatora.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie
zamieszczona na Fanpage.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz.Urz.Eu L 119 s.1), ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych zwanego dalej RODO, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puck z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 13,
który swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta w Pucku.
Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: burmistrz@miasto.puck.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w zakresie ochrony tych danych poprzez adres
e-mail:iodo@miastopuck.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem do udziału w konkursie „100-LECIE
POWSTANIA POLSKIEGO LOTNICTWA MORSKIEGO W PUCKU” w dniach 20.11 -31.12 2020 r. r. na podstawie art. 6
ust.1 lit. a) RODO. Podanie danych przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza
wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
Pani/ Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z organizacją ww. konkursu przechowywane będą
do czasu realizacji zadania dla którego zostały pozyskane a po tym czasie przez okres określony w przepisach prawa
odnoszących się do archiwizowania i długości przechowywania dokumentów.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Nie będą również przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pan prawo do:
- Żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania) w każdym momencie,
gdy są one niepoprawne oraz ograniczenia ich przetwarzania;
- Usunięcia danych osobowych i sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie
następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tj. do
urzędu Ochrony Danych osobowych na adres: ul. Stawki 2. 00-103 Warszawa w przypadku stwierdzenia, że dane są
przetwarzane niezgodnie z celem dla którego zostały pozyskane.

