
REGULAMIN KONKURSU ,,GÓRSKIE HISTORIE” 
 
 § 1. Konkurs 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Górskie Historie” (dalej „Konkurs”) jest blog 
PolskaPoGodzinach, Tapetowa 7a 03-083 Warszawa. 

2. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej „Regulamin”) w 
ramach profilu na Facebooku Organizatora dostępnego pod adresem 
www.facebook/polskapogodzinach (dalej Serwis). 

3. Konkurs trwa do g. 23.59 dnia 17.06.2018 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 
20.06.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest skierowany do fanów profilu „PolskaPoGodzinach” na Facebooku. Uczestnikami 
Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami, w rozumieniu art. 221 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. 
zm.), posiadające adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

2.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią 
Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, 
naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe, wulgarne, dyskryminują płeć, rasę, religię lub 
posiadają charakter pornograficzny. Treści naruszające powyższe zasady będą usuwane. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informuje się, że:  

a) Administrator danych osobowych 
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Administratorem udostępnionych przez Uczestnika danych osobowych („Dane osobowe”) jest 

Organizator. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres 

polskapogodzinach@yahoo.com 

b) Cele i podstawy przetwarzania 

1. Organizator będzie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika: 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym celem wyłonienia zwycięzców 
Konkursu, przyznania nagród i ich doręczenia zwycięzcom Konkursu, na podstawie zgody 
Uczestnika  

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz 
rozpatrywania reklamacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
administratora  

2. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Danych osobowych Uczestnika opisanych powyżej. Organizator przestanie 
przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w 
stosunku do Danych osobowych Uczestnika istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub Dane osobowe 
Uczestnika będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z 
Konkursem, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i 
karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody 
lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora.  

5. Podanie Danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w 
Konkursie, w tym dla wydania nagrody Uczestnikowi oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 
Uczestnika. 

6. W oparciu o Dane osobowe Uczestnika administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

7. Z uwagi na charakter nagród – celem umożliwienia ich doręczenia – Zwycięzca powinien 

przesłać swoje dane osobowe [tj. imię, i nazwisko; prawidłowy (1) adres do doręczeń 
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korespondencji na terenie RP, (2) adres poczty elektronicznej tzw. e-mail oraz (3) numer telefonu] 

na adres mailowy polskapogodzinach@yahoo.com najpóźniej 3 dni po ogłoszeniu wyników 

konkursu wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie nadesłanych przez niego 

danych w celu doręczenia nagrody. Przykładowe oświadczenie: „Niniejszym wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu do 

doręczeń korespondencji na terenie RP, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu umożliwienia 

Organizatorowi Konkursu „Górskie historie” przekazania mi nagrody.” 

§ 3. Nagrody oraz zasady i warunki ich przyznawania 

1. Zadanie konkursowe polega na opisaniu historii o tematyce "Górska historia" i zamieszczeniu go 
w komentarzu pod postem konkursowym. Dozwolone jest również załączenie zdjęcia lub wideo.  

2.  Komisja konkursowa wybrana przez Organizatora spośród nadesłanych odpowiedzi wybierze 
trzy najciekawsze prace na podstawie kryterium oryginalności. 

3. Informacja o osobach, którym przyznano Nagrodę (dalej „Zwycięzca”) zostanie 
rozpowszechniona w Serwisie. 

4. Nagrody zostaną przygotowane do odbioru przez Zwycięzców w ciągu 10 dni roboczych od 
momentu ogłoszenia wyników konkursu. 

§ 4. Nagrody w konkursie 

1. W konkursie przewidziano 3 równorzędne Nagrody w postaci zestawu map Tatr i Bieszczad. 

§ 5. Zasady wydania Nagród 

1. Warunki wydania Nagrody są następujące: 

1) dokonanie przez Zwycięzcę Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnianie przez Zwycięzcę 
warunków Regulaminu; 



2) Zwycięzcy podają Organizatorowi adres wysyłki Nagrody. W celu ustalenia szczegółów odbioru 
Nagrody Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej 
na profilu www.facebook/polskapogodzinach 

3) brak określonych w Regulaminie przesłanek upoważniających Organizatora do wykluczenia 
Zwycięzcy z Konkursu lub nie przyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub utraty 
prawa do przyznanej Nagrody. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestników (w tym Zwycięzcy) udzielania 
informacji lub wyjaśnień, przedłożenia oświadczeń, dokumentów lub innych materiałów (w tym 
na piśmie oraz po zakończeniu Konkursu) mających znaczenie dla Konkursu - pod rygorem 
wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub utraty 
prawa do przyznanej Nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub nie przyznania 
Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej Nagrody w 
przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, dokonał Zgłoszenia niezgodnie z 
Regulaminem, podał lub złożył w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd 
informacje, dane, wyjaśnienia, oświadczenia, dokumenty lub inne materiały. Prawo powyższe 
zastrzeżone jest także w przypadku, gdy Praca Konkursowa nie będzie spełniać warunków 
Regulaminu lub będzie obarczona wadami prawnymi. 

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem Uczestnik zgłasza Organizatorowi w 
terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na email polskapogodzinach@yahoo.com 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania reklamacji. Stanowisko Organizatora Konkursu w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest 
ostateczne. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Podatki lub inne ciężary od Nagrody obciążają Zwycięzcę na jego koszt, chyba że Nagroda jest 
zwolniona z podatku, o czym Zwycięzca zostanie poinformowany. W przypadku, gdy Nagroda 
podlega opodatkowaniu Zwycięzca jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych 
wymaganych przepisami prawa podatkowego. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania 
przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu. 

3. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez 
rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na Serwisie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnik niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających 
lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. 

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone w 
Regulaminie. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 
realizacji Konkursu. Materiały Reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

7. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz.341 z późn. zm.). 

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, uczestnikowi po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w 
sądzie właściwym dla siedziby Organizatora. 

9. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. 

 


