Regulamin konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej
Kulturatka z 28.08.2018r
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka
z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67/4, wpisane do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000257598 (zwane
dalej „stowarzyszeniem”).
2. Konkursy organizowane są na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
(zwanym dalej „regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu. Odmowa lub
brak potwierdzenia zapoznania się z regulaminem jest równoznaczna z odstąpieniem
od udziału w konkursie.
4. Konkursy są prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkursy rozpoczynają się i trwają zgodnie z ogłoszeniami publikowanymi na
fanpage’u stowarzyszenia w serwisie Facebook lub na stronie internetowej
http://www.kulturatka.pl (zwane dalej „ogłoszeniami”).
§2
Przebieg konkursów
1. Uczestnikiem konkursów może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu
ukończyła 16 lat.
2. W konkursach nie mogą brać udziału członkowie stowarzyszenia.
3. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie albo
pytania konkursowe na podany adres e-mail. Pytania oraz adresy e-mail zawarte są
w ogłoszeniach.
4. Spośród osób, który wzięły udział w konkursie, przedstawiciel stowarzyszenia
wyłania jednego lub więcej zwycięzców. Na wybór zwycięzców wpływa poprawność
i kolejność przesyłanych odpowiedzi lub ich kreatywność.
5. Wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości na fanpage’u w serwisie
Facebook lub indywidualnie drogą mailową.
6. Nagrody zostają przekazane zwycięzcom w formie ustalonej przez stowarzyszenie.
7. Nieodebrane nagrody pozostają własnością stowarzyszenia.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
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§3
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników konkursów są przetwarzane wyłącznie w celach ich
przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru
i rozliczenia nagród.
2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów obejmuje imię i nazwisko,
adres e-mail oraz, w szczególnych przypadkach, numer telefonu i adres zamieszkania.
3. Dane osobowe są przetwarzanie nie dłużej niż to niezbędne dla osiągnięcia celów, do
jakich dane zostały zgromadzone.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwia udział w konkursie.
5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do
wniesienia w każdym momencie sprzeciwu do ich przetwarzania oraz do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka z
siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67/4.
7. Niezbędne dane osobowe uczestnika konkursu mogą być udostępnione wyłącznie tym
podmiotom, które współpracują ze stowarzyszeniem w ramach konkretnego konkursu.
8. Uczestnik może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość
przetwarzania
danych
osobowych,
wysyłając
wiadomość
e-mail
na
adres prezes@kulturatka.pl.
9. W przypadku naruszenia przetwarzania danych osobowych przez stowarzyszenie
uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie stowarzyszenia oraz na stronie
http://www.kulturatka.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają stosowne przepisy
powszechnie obowiązujące.
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