
 
 

Regulamin konkursu 

 

I. Organizatorem konkursu jest PKZ Klub Osiedlowy Krąg, ul. Ludowa 19a, 41-310 Dąbrowa 

Górnicza. 

II. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 13 lat wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

2. Konkurs polega na umieszczeniu w komentarzu pod klubowym postem 

(https://www.facebook.com/PKZ.KO.KRAG/) z legendą o Czarnej Przemszy zdjęcia z pracą 

plastyczną „Herb Dąbrowy Górniczej” wykonaną przez dziecko i rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Komentarz musi być wrzucony z profilu rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć prac w mediach 

społecznościowych oraz na stronie Pałacu Kultury Zagłębia (www.palac.art.pl). 

IV. Kryteria oceny 

1. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie liczby uzyskanych głosów (tzw. „lajków”). 

2. Osoby głosujące mogą oddać swój głos („lajk”) na więcej niż jedno zdjęcie w komentarzach. 

3. Na zdjęcia można głosować przez tydzień, tj. do 22 kwietnia, do godziny 19.00. 

4. W kwestiach spornych (np. w przypadku takiej samej liczby „lajków”) o wygranej decyduje 

dogrywka (możliwość oddawania dodatkowych głosów przez kolejne trzy dni, tj. do  25 

kwietnia, do godziny 19.00) 

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27 kwietnia o godzinie 16.00. 

VI. Nagrody 

1. Uczestnicy zostaną poinformowani o zwycięzcy konkursu za pośrednictwem fanpage’u PKZ 

Klubu Osiedlowego Krąg  w odpowiednim poście. Do rodzica/prawnego opiekuna zwycięzcy 

zostanie również wysłana prywatna wiadomość z informacją o sposobie i terminie odbioru 

nagrody, jeżeli będzie on możliwy już do ustalenia. Rodzic/prawny opiekun może zostać 

poproszony o podanie swoich danych do weryfikacji przy odbiorze nagrody (w przypadku 

braku danych w profilu facebookowym). 

2. Laureatom, którzy otrzymali Wyróżnienia nie przysługują roszczenia o pieniężny ekwiwalent 

Nagrody ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną. 

3. Nagrodą w konkursie jest książka „Legendy Dąbrowy Górniczej”. 

4. Nagrodę będzie można odebrać po okresie kwarantanny w siedzibie PKZ Klubu Osiedlowego 

Krąg, w terminie i godzinach podanych przez placówkę. 

5. Nagrodę może odebrać rodzic/prawny opiekun, który ze swojego profilu udostępnił pracę 

dziecka. 

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie zabawy konkursowej, których nie 

był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych. 

b) Niedoręczenie Uczestnikowi Nagrody spowodowane niezgłoszeniem się po odbiór Nagrody. 



 
 

7. Odebranie Nagrody wiąże się z podaniem danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 

koniecznych do sporządzenia protokołu odbioru nagrody. 

8. PKZ KO Krąg oświadcza, że serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za 

przeprowadzenie niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany ani przeprowadzany przez Facebook ani z nim związany. 

 

VII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, 

informujemy, że: 

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji rodzica/prawnego opiekuna 

zwycięzcy oraz pokwitowania odbioru nagrody, niezbędne będą dane: imię i nazwisko 

rodzica/prawnego opiekuna. Dane będą przetwarzane od dnia odbioru nagrody przez okres  

5 lat w celach księgowych. 

2. Administratorem podanych w PKZ danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia (PKZ)  

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1. 

3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie 

dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych 

istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 

interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy 

przetwarzania danych w tym celu. 

5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd  

w dane  mogą mieć firmy z nami współpracujące: kancelaria prawna lub firma obsługująca 

system księgowo-finansowy w naszej instytucji. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

8. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania 

decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 


