
Regulamin Konkursu Walentynkowego zwanego dalej „konkursem”. 

Art.1 Informacje ogólne  

1. Formalnym Organizatorem konkursu jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 

Chełmiec oraz Winnica Gródek, Zbyszyce 15, 33-318 Zbyszyce, Gmina Gródek nad Dunajcem. 

2.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

konkursu. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

4. Konkurs polega na wyłonieniu w drodze wyboru przez komisję konkursową 3 najciekawszych 

komentarzy w odpowiedzi na pytanie dlaczego warto odwiedzić Winnicę Gródek w Zbyszycach (gmina 

Gródek nad Dunajcem).  

5. Konkurs będzie prowadzony głównie na łamach fanpage’u Sądeczanina ale także na portalu 

sadeczanin.info i fanpage’u Winnicy Gródek.  

7. Zgłaszanie zgłoszeń do konkursu odbędzie się w dniach od 10.02 do 12.02.2021 do godz. 12:00.  

8. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń odbędą się obrady online komisji konkursowej wyłaniające 

3 najciekawsze komentarze.  

9. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.02.2021 po godz. 15:00 na FB Sądeczanina i FB Winnicy.  

12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany 

przez portal Facebook.com ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez 

każdego uczestnika. 

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie. 

1. Konkurs ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2. 

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.  

3. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

- polubić fanpage Sądeczanina i Winnicy Gródek  

- udostępnić post konkursowy na swoim FB   

- napisać w komentarzu dlaczego warto odwiedzić Winnicę w Zbyszycach (gmina Gródek nad 

Dunajcem). 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie 

ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, którzy 

naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.  

Art. 3 Zasady przeprowadzania konkursu  

I. Zgłaszanie uczestnictwa w konkursie 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać: 

a) zamieszczając komentarz pod postem dotyczącym konkursu na FB Sądeczanina 



b) zamieszczając komentarz pod postem dotyczącym konkursu na FB Winnicy Gródek 

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać w dniach: 10 – 12.02.2021 do godz. 12:00 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem.  

6. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że zgłoszenie nie będzie podlegało 

głosowaniu. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać 

informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia 

zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację 

na zasadach określonych w art. 6 poniżej.  

II. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze odpowiedzi/komentarze. Wyboru dokonuje komisja w 

składzie 3 osób – przedstawicieli organizatorów. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na FB 

Sądeczanina i FB Winnicy Gródek 12.02.2021 po godzi. 15:00.   

III. Nagrody i wydanie nagród 

1. Nagrodami w konkursie będą : 

I nagroda: wino białe wytrawne Cuvee Blanc + wino wytrawne różowe Regent Rose 

II nagroda: wino białe wytrawne Cuvee Blanc 

III nagroda: wino różowe Regent Rose 

2. Nagrody rzeczowe zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. W związku z wartością przyznawanej nagrody nie powstanie obowiązek podatkowy. 

3. Nagrody będą do odbioru osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę po okazaniu dowodu 

tożsamości w Winnicy Gródek, Zbyszyce 15, 33-318 Zbyszyce, Gmina Gródek nad Dunajcem lub w inny 

uzgodniony z organizatorami sposób.  

4. Odbiór przez osobę upoważnioną musi być zgłoszony Organizatorowi. W przeciwnym wypadku 

Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody. 

Art. 4 Reklamacje  

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail 

m.sitek@sadeczanin.info lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Sądecka ul. Barbackiego 57 33-300 

Nowy Sącz z dopiskiem „Konkurs Walentynkowy”.  

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla 

doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie 

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym – w 

Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.  

Art. 6 Prawa autorskie 

Z chwilą zamieszczenia komentarza/hasła pod postem konkursowym przechodzi on na własność 

Organizatorów i może być przez nich wykorzystywane w materiałach reklamowych. Organizatorzy 



nabywają prawo do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do komentarzy na 

następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatorów, profilu Organizatorów na Facebooku oraz na 

profilu Organizatorów na Instagramie 

b) wykorzystania do promocji kolejnych edycji konkursu. 

Art. 5 Ochrona danych osobowych  

W wykonaniu obowiązków płynących z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji 

dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszających) w 

załączniku do niniejszego Regulaminu. 

Załącznik do Regulaminu Konkursu Walentynkowego  

1. NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH  

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?  

Administratorem danych jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, KRS 

000000846.  

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?  

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i 

przeprowadzenie konkursu (włącznie z obsługą skarg i reklamacji) i ogłoszenie jego zwycięzców. 

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu konkursu), 

zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie. 

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach archiwizacyjnych. 

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed 

roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.  

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?  

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, 

bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i 

wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać.  

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie 

dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie 

zgody.  

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?  

Odbiorcami Twoich danych będą:  

a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatorów, którym Twoje dane osobowe będą 

ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, w tym skontaktować się ze zwycięzcami i wydać 

nagrody. 



b. czytelnicy portalu sądeczanin.info, użytkownicy FB Sądeczanin i Winnica Gródek, użytkownicy 

Instagramu. 

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?  

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich 

przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub 

rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane 

z tą umową, czyli przez 3 lata od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że 

wskazany powyżej okres 3 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Po upływie 

wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH 

DANYCH?  

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.  

Twoje prawa to: 

 a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; 

b. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej 

przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony 

powód;  

c. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie 

Twojej zgody;  

d. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich 

danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:  

a. droga mailową, wysyłając maila na adres: konkurs@sadeczanin.info  

b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sączu  

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy 

i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.  

7. PRAWO DO SKARGI 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili 

zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?  

Twoje dane osobowe zostały pozyskane z przesłanego zgłoszenia do konkursu.  

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?  

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:  

a. imię i nazwisko, b. fanpage uczestnika konkursu c. kontaktowy numer telefonu, d. wizerunek 

(ukazany na ikonce FB) 


