REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WORTAL
WWW.EDUKACJAFILMOWA.PL W SERWISIE FACEBOOK.COM

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursów na stronie www.facebook.com/edukacjafilmowa jest wortal
EdukacjaFilmowa.pl reprezentowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae
Artis”, 94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86.
2. Konkursy są organizowane i prowadzone na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 165).
4. Organizator w kwestiach związanych z przeprowadzaniem konkursów reprezentowany jest
przez osoby administrujące wyżej wymienionymi stronami, zwane dalej Administratorami.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w
całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadająca konto użytkownika w serwisie facebook.com lub niepełnoletnia
osoba fizyczna posiadająca konto w tym serwisie (za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby bezpośrednio związane z prowadzeniem
serwisu, a w szczególności:
— członkowie Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”,
— pracownicy Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej,
— członkowie najbliższej rodziny ww. osób.
3. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno konto, którego jest właścicielem.
5. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie Uczestnika.
§3
Sposób przeprowadzenia Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia go przez Administratorów strony
www.facebook.com/edukacjafilmowa i kończy z chwilą określoną w ogłoszeniu o Konkursie
lub z chwilą opublikowania informacji o zwycięzcy/ach.
2. Ogłoszenie Konkursu następuje poprzez opublikowanie przez Administratorów na stronie
wpisu, zdjęcia lub linku wraz z komentarzem określającym przedmiot Konkursu.

3. Administratorzy zobowiązani są podać niezbędne do przeprowadzenia Konkursu
informacje na temat:
— zadania, jakie musi wykonać uczestnik konkursu;
— terminu wykonania zadania;
— kryteriów oceniania i przyznawania nagród;
— rodzaju nagród oraz liczby nagradzanych osób;
— terminu ogłoszenia zwycięzcy/ów Konkursu.
4. Wyboru zwycięzcy/ów dokonuje Jury, w skład którego wchodzą osoby powołane przez
Organizatora lub też (jeśli taka jest formuła Konkursu), zwycięzcą zostaje osoba/osoby,
która/e jako pierwsza/e poprawnie wykonają konkursowe zadanie.
5. Uczestnik ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody. Nagroda zostanie wysłana na
adres podany przez uczestnika na koszt Organizatora. W przypadku nieodebrania nagrody
przez Uczestnika, czego skutkiem będzie zwrot przesyłki do nadawcy, nagroda może być
ponownie wysłana do Uczestnika na jego wyraźną prośbę.
6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
7. Zwycięzca/y zostanie/ą powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną (poprzez wpis na
Facebooku) w momencie ogłoszenia wyników Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki, do
uiszczenia których mogą być zobowiązani Uczestnicy w związku z udziałem w Konkursie i
uzyskaniem nagród.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania (jeśli takowe jest
przewidziane formułą Konkursu) oraz publikacji wyników Konkursu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
11. Jeżeli warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie pracy, która stanowi utwór w
rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, zgłosić można wyłącznie
utwór, do którego przysługują Uczestnikowi wszystkie prawa autorskie. Zgłoszenie pracy
konkursowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że uczestnik posiada wszelkie osobiste
i majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej.
§4
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przekazanych danych
osobowych, które jego dotyczą, przez Organizatora, w celach związanych z Konkursem.
2. Zwycięzca/y Konkursu zobowiązani są podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres
e-mail, adres zamieszkania, na który ma zostać przesłana nagroda) lub/i inne dane, jeśli
wymaga tego formuła Konkursu (np. data urodzenia w przypadku konkursu tylko dla osób
pełnoletnich). Dane osobowe Zwycięzcy/ów, niezbędne do wysyłki nagrody, Organizator
będzie przetwarzał tylko przez czas konieczny do realizacji postanowień Regulaminu
Konkursu.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administrator

przetwarza Państwa dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” z siedzibą w Łodzi, przy al.
Wyszyńskiego 86, KRS 0000159204; e-mail: gabinetfilmowy@op.pl
Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe Uczestników Konkursu są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane
przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz
w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie może przetwarzać dane osobowe
Uczestników tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Konkursu, kontaktu z
Uczestnikami. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania Konkursu
oraz wynikających z niego obowiązków Stowarzyszenia względem uczestników.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
1. pracownikom/współpracownikom
Administratora
upoważnionym
do
ich
przetwarzania na polecenie Administratora;
2. dostawcom usług technicznych i służących do realizacji transakcji, umożliwiających
Administratorowi spełnienie obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za
zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie uczestnikowi
Konkursu, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji
praw wynikających z przetwarzania danych można uzyskać wysyłając e-mail na adres:
gabinetfilmowy@op.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi i
realizacji Konkursu, nawiązania kontaktu. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi
nam powyższe działania.
Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania
Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wyboru Zwycięzcy/ów Konkursu, w przypadku
gdy praca konkursowa będzie budziła uzasadnione podejrzenia co do swojej autentyczności
lub w przypadku jakiegokolwiek złamania zasad Konkursu przez nagrodzonego Uczestnika

Konkursu. W opisanych wyżej przypadkach, jeśli wspomniane nieprawidłowości ujawnione
zostaną po zrealizowaniu nagród przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu, zobowiązany
będzie on do zwrotu na rzecz Organizatora równowartości pieniężnej wydanej nagrody.
3. Wszelkie kwestie sporne oraz sytuacje wynikające z udziału w konkursie, nie ujęte w
regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. W celu uchylenia wątpliwości:
a. Serwis Facebook nie jest współorganizatorem Konkursu i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.
b. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez
serwis Facebook ani z nim związane.
c. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na
własną odpowiedzialność.
5. Zasady Konkursu dostępne są w serwisie Facebook (w sekcji „Notatki”) oraz na stronie
www.edukacjafilmowa.pl

