
Regulamin konkursu organizowanego na facebooku 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Konkursu, jest Miasto Bełchatów 
z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, posiadające nr NIP 769 – 21 – 66 
- 386 (zwany dalej „Organizatorem”) 
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/Belchatow  (zwanej dalej 
“Fanpage”) 
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne 
w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, za wyjątkiem pracowników  
Organizatora. 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, 
b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage, 
c. zmieszczenie wpisu pod postem informującym o Konkursie o treści podanej w 
opisie konkursu, 
d. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji  
udostępnianych w Profilu uczestnika Konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu 
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy 
Facebook. 
4. Czas trwania konkursu: od momentu ukazania się konkursu na Fanpage’u 
Organizatora do chwili uzyskania ilości prawidłowych wpisów równej ilości nagród. 
5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do dnia 26.07.2019r. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie 
strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 
 

§ 3. NAGRODA 
 
1. Nagrodą Konkursie są vouchery, które można będzie wymienić na jednorazowy 
bilet wstępu na dowolny mecz drużyny PGE GKS Bełchatów na stadionie miejskim w 
Bełchatowie. 
Wartość nagród wynosi 20,00zł. (zwanych dalej “Nagrodą Główną”) 
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę 
innego rodzaju. 
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 
1. Pracownicy Organizatora wybiorą zwycięzcę na podstawie 

http://www.facebook.com/Belchatow


kolejności polubieni i zamieszczonych wpisów pod postem. 
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru 
Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w Centrum Informacji Turystycznej Miasta 
Bełchatowa, które mieści się w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 15, w godzinach 
działania Centrum, jednak nie później, niż w terminie i godzinie podanej w informacji 
o konkursie. 
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku gdy 
Zwycięzca nie zgłosi się w wyznaczonym terminie. W takim przypadku nagroda 
przepada. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy 
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
10. 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. 
 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 
informuję, że przetwarzając dane osobowe uczestników  
Konkursu organizowanego na profilu Miasta Bełchatowa na facebooku: 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miasto Bełchatów z siedzibą 
w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97- 400 Bełchatów. 
2.Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl 
, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub 
/umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie  
- Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów  
– tel. 44/ 733 51 16. 
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest 
możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 
iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: 
/umbelchatow/UM 
lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. 
Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 
4.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w celu promocji 
Miasta Bełchatowa i uczestniczenia w Konkursie na profilu facebookowym Miasta 
Bełchatowa. Przetwarzanie danych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie 
zgody osoby,  
której dane dotyczą lub zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych 
osobowych swojego dziecka/podopiecznego. 
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
równoznaczne jest z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie na profilu 
facebookowym Miasta Bełchatowa. 
6.Odbiorcą danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu mogą być 
(tzw.podmioty przetwarzające) na podstawie umów powierzenia danych osobowych 
lub na podstawie udzielonych zgód osób których dane dotyczą. Ponadto dane 
osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać 
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub 
prawem państwa członkowskiego.  
Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami o 
ochronie danych osobowych mającymi zastosowanie do celów przetwarzania. 
7.Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres wynikający z 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 
8.W związku z przetwarzaniem danych uczestnika  
w Konkursie na profilu facebookowym Miasta Bełchatowa, przysługuje uczestnikowi 
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych. 
9.Uczestnikowi w Konkursie na profilu facebookowym Miasta Bełchatowa przysługuje 
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 
10.Uczestnikowi w Konkursie na profilu facebookowym Miasta Bełchatowa 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 
11.Dane osobowe uczestnika w Konkursie na profilu facebookowym Miasta 
Bełchatowa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
 

§6 . REKLAMACJE 
 
1. 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. 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 


