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Warszawa, dnia 27 września 2019 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Poznaj mazowieckie rezerwaty przyrody” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki na jakich odbywa się 

konkurs „Poznaj mazowieckie rezerwaty przyrody”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 

dalej zwany „Organizatorem”. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

4. Konkurs został zorganizowany w celu edukacji z zakresu wartości przyrodniczych 

województwa mazowieckiego, podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców 

regionu. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 

6. Konkurs przeprowadzany jest na serwisie społecznościowym Facebook za pośrednictwem 

strony  Mazowieckie rezerwaty przyrody. 

7. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 28 września 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

9. Konkurs jest dostępny w formie wpisu konkursowego na serwisie społecznościowym 

Facebook na stronie Organizatora pod adresem 

https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/ 

 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu 

art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełne zdolności do czynności prawnych, będące 

użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook; które zaakceptowały 

niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

1) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje 

do Konkursu; 

3) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

4) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Facebook; 

5) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych 

z uczestnictwem w Konkursie; 

6) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 

https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/
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3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

 

§ 3 

Zastrzeżenia Organizatora 

1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

2. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook 

z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony Organizatora. 

  

§ 4 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 

leżących po stronie Uczestnika. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,  

w szczególności uczestników, którzy: 

1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym 

na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno 

w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

2) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie  

z zasadami Facebooka; 

3) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 

osób trzecich; 

4) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

5) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebooka. 

 

§ 5 

Nagrody 

1. W związku z organizacją konkursu ustanawia się nagrody. 

2. Nagrodami w Konkursie są zestawy obejmujące: worek, bidon, etui na telefon w formie 

opaski na ramię oraz zestaw 10 broszur i map prezentujących 15 mazowieckich 

rezerwatów przyrody i dwie gry memory. 

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, 

którzy w czasie trwania Konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: 

https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/ zamieszczą wpis, 

https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/
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zawierający odpowiedź na pytanie. Nagrodę w przypadku każdego pytania zdobywa 

Uczestnik, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 

5 (pięciu) dni roboczych od dnia udzielenia poprawnej odpowiedzi na konkretne pytanie 

w formie wpisu pod  pierwszą prawidłową odpowiedzią oraz w wiadomości indywidualnej 

wysłanej za pośrednictwem komunikatora Messenger.  

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do wpisu 

konkursowego na stronie https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/ 

8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 

odpowiedzieć za pośrednictwem wiadomości w komunikatorze Messenger  w terminie 

3 (trzech) dni od dnia otrzymania powiadomienia o podaniu prawidłowej odpowiedzi, pod 

rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

9. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w ust. 8 Organizator  przekaże indywidualne 

hasło (maksymalnie 8 znaków), które będzie wykorzystane do odbioru nagrody. 

10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 8, lub przekroczenie dopuszczalnego 

czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez 

Uczestnika prawa do nagrody. 

11. Otrzymaną nagrodę należy odebrać  w kancelarii w siedzibie Organizatora w Warszawie 

(00-015) przy ul. Sienkiewicza 3 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o udzieleniu 

prawidłowej odpowiedzi. Warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody jest podanie przez 

niego hasła, o którym mowa w ust. 9. 

12. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

13. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie powołuje się Komisję Konkursową. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1) Przewodniczący; 

2) Członkowie; 

3) Sekretarz Komisji. 

3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

1) ocena prawidłowości odpowiedzi udzielonych przez Uczestników; 

2) przyznanie nagród. 

4. Komisja Konkursowa może występować do Uczestników o dodatkowe informacje 

i wyjaśnienia. W przypadku gdy na wezwanie Komisji Konkursowej Uczestnik nie udzieli 

https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/
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żądanych informacji lub wyjaśnień – udzielona odpowiedź na pytanie  nie będzie 

podlegała ocenie. 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

3. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa 

w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

5. Organizator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

zwanego dalej „RODO”) informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za 

pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za posrednictwem poczty 

elektronicznej: warszawa@rdos.gov.pl; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi.warszawa@rdos.gov.pl;  

3) Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę;  

4) Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Warszawie innym odbiorcom: 

 na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

 z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,  

 o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, 

 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych 

osobowych; 

5) Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Podane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celu przetwarzania (w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa) lub do czasu cofnięcia zgody; 

7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

mailto:warszawa@rdos.gov.pl
mailto:abi.warszawa@rdos.gov.pl
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8) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

9) Podanie przez Uczestników danych osobowych jest warunkiem realizacji celów 

przetwarzania. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów 

przetwarzania; 

10) Dane udostępnione przez Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek 

sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub 

rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także 

poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

2) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 9 

Zasady przyznawania nagród 

1. Decyzja Komisji Konkursowej co do wskazania osoby, która pierwsza udzieliła 

prawidłowej odpowiedzi oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

W przypadku otrzymania przez organizatora, Komisję Konkursową lub któregokolwiek 

z członków Komisji Konkursowej informacji, po lub przed przyznaniem przez Komisję 

Konkursową nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona odpowiedź 

nie spełnia wymogów konkursowych lub w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo 

lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi lub - na mocy jego decyzji – 

Komisji Konkursowej, przysługuje prawo do: 

1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości; 

2) odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika Konkursu 

i przekazania jej na rzecz innego uczestnika; 

3) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie; 

4) w przypadku nagród już przyznanych - odebrania przyznanej nagrody. W takim 

przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 

z późn. zm.). 

2. Prawo laureata Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek 

z nagród określonych niniejszym regulaminem jest niezbywalne. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator. 

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 serwisie społecznościowym Facebook 

na stronie Mazowieckie rezerwaty przyrody prowadzonej przez Organizatora: 

https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/ 

4. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) laureaci będą zwolnieni z podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

 

https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/

