
2.

3.

Regulamin konkurs6w elektronicznych,
organizowanych przezCentrum Popularyzacji Nauki PS na platformie Facebook

Postanowienia og6lne
$1

Organrzatorem konkurs6w elektronicznych na platformie Facebook, zwanego dalej

,,Konkursem", jest Centrum Popularyzacji Nauki, z siedzibq: 44-100 Gliwice, ul.
Konarskiego 228, p. 22la z ramienia Politechniki SQskiej, zvrarne dalej

,,Otganizatorem".
Konkursy maj4 na celu promowanie dziatafi Organizatora poprzez aktywizacjg
odbiorc6w wiadomoSci elektronicznych w zakresie wiedzy og6lnej oraz zviqzanej
bezpoSrednio z Organizatorem. Dzialaria konkursowe sq jednocze6nie zwiqzane
z poptilaryzacj4 szeroko rozumianej nauki w spoleczeristwie.
Organzator informuje, iz Konkursy nie sq w 2aden spos6b ani w Zadnym zakresie
sponsorowane, popierane, przeprowadzane, administrowane ani stowarzyszone
z serwisem Facebook, dostgpnym w sieci Internet pod adresem URL:
http://www.facebook.com ldalej: "Facebook"l ari z rim zudqzarry. W przypadku,
gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialnoSd za naraszenie niniejszego
regulaminu ponosil serwis Facebook w spos6b, kt6rego nie da sig wylqczyt
postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierowa6 swoje
roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantuj4cego prawidlowoS6 realizacji
Konkursu lpor. rozdzial III, regulaminu serwisu Facebook/.

,,Facebook" jest znakiem towarov,tym zastrzezonym przez Facebook Inc. Informacje
i dane osobowe podawane przez osobg zglaszaj1c1udziaLw Konkursie s4 informacjami
udostgpnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami $ 5, a nie Facebookowi.

Konkursy s4 przeprowadzane na stronie Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki
SQskiej na Facebooku - serwisie dostgpnym w sieci Internet pod adresem URL:

ldalej:

,,Fanpage"/ i prowadzonym na podstawie regulaminu uslugi ,,Strony na Facebooku"

AJRL : https ://www.facebook.com/page_guidelines.php/.
Konkursy odbywa6 sig bgd4 zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa

polskiego.

7. Konkursy stanowi4 przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919

Kodeksu cywilnego.

Uczestnicy konkursu
$2

l. Udzial w Konkursach jest bezplatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkurs6w, zwanym dalej ,,Uczestnik", zzastrzeheniempostanowieri $ 2

pkt 3 niniejszego regulaminu,mohe by6 osoba frzyczna, kt6ra:
a) posiada pr4majmniej ograniczon4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych,

b) posiada utworzone i zarejestrowane konto uzytkownika na Facebooku, zwanym dalej

,,Profil" zgodnie z regtrlaminem Facebooka AJRL:
https : //www. facebook. com/le gal/terms/,

c) spelni warunki, o kt6rych mowa w $ 3 pkt2.
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3. W Konkursach nie mog4 bral udzialu pracownicy Organrzatora oraz czlonkowie ich
rodzin. Przez czlonk6w rodziny rozumie sig na potrzeby Konkurs6w: wstgpnych,
rodzefstwo, mal2onk6w, rodzic6w wsp6lmal2onka oraz osoby pozostaj4ce w stosunku
przysposobienia.

1.

Czas trwania i warllnki konkursu

§3

Konkコrsy sl organizowane regularlue w te....inach zwlQzanych z wydarzeniarni

populary珂甲ymi nauk9 i promocゴ nymi Centrllm PopularyzacJi Nauki i Pol■ echniki

Sllski可 ,np.llrOdziny CPN,6wlヴ O P01itechniki Sllski可,Noc Naukowc6w,itd.
Harlnonograln wydarzei popularnonaukowych i promoc蒟 nych Organizowanych przez

Centrum i PS zllttdtte sio na stronie― .cDn.o01sl.。 lijestregularnieaktualizowany.

Warunkarni uczestnictwa w Konkursie sl:

1)WykOnanie zadania konkursowcgo,o kt6rym mowa w§ 3 pkt 3 niniaszegO

regulalninu,

2)zapoZllanic si9 z trcScia niniaSZegO regulallninu,

3)udzialWkOnkursiejest“wllozllaczny z zaakceptowaniem regulalninu i wyrtteniem

zgody na przetwarzalue danych osobowych na potrzeby Konkursu.

OrganizttorpublilttenaFanpage'u zadanie ko泳 wsowe wraz terlninemJego realizaql,

dala avane ,,Zadaniem Konkursowym'' przy π2yciu mnk●。nalnOSCi ,,Status''
udost9pniand przeZ Faccbookた zw.posプ。W treSci postu konkursowego dotyczlcego
Zadania Konkursowego Orgallizator publiktte r6wnie2 hiperlり 〕ze do adresu URL
ninilSZego Regulalninu.

Osoba,kt6ra wykona poprawic zadanie konkursowe,zostanie poproszona przez

Organizatora o kontakt mailowy w celu wyslania nastOpuJttych info..1.acJl:

1)Dane Uczestnika,kt6re dostarczane sa W Celu identyflbdi i Sa niezb9dne do

WySプania nagrody wprzypadku wygrana,1・

の imio i nazwisko,

b)adrCS Zalllieszkania,

Danc te nic bOdO wykorzystywane w irlnych celach.

2)O`wiadCZenia o tre`ci:,,Wyrttalln zgodO na przetwarzallue podanych przeze mme

danych osobowych Centrllm Popularyzadi Nauki Pol■ echniki Sllskia,44-100

Gliwice,ul.Konarskicgo 22B,p.221a,        ,w cclu rcalizacJi Konkursu,

w kt6rym bior9 udzial zgodnic z Rozporzダ zeniem Parlamentu EllropcJskicgo

i Rady/UE/2016/679z16 kwietnia 2016 ro w sprawie ochrony os6b flzycznych

w zwiqzku z przemarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplン、Щ  takich danych oraz uchylenie dyrekり叩つ√ 95/46/WE /og61ne
rozporz゛zenie 0 0chronie danych/z przezllaczeniem do wykorzystania tych danych

w celach potrzebnych do odebrania przeze innie nagrody w tynl konkursie。

5. Uczestnik moZe wyslai dowoln4 Iiczbg Odpowiedzi Konkursorvych w czasie trwania
Konkursu. Kuhdapoprawna odpowiedZ tego samego uczestnika jest nagradzana.

6. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest r6wnoznaczne z oSwiadczeniem, 2e

Uczestnik jest wylqcznym tw6rc4 tej Odpowiedzi Konkursowej illub,ze Uczestnikowi
przysluguj4 do niej /jako cato6ci/ nieograniczone osobiste i maj4tkowe prawa autorskie
i prawa pokrewne, a takhe, iz OdpowiedZ Konkursowa nie narusza prawa autorskich



os6b trzecich, uprawnieri jakiejkolwiek osoby zwiqzanych z rozpowszechnianiem jej
wizerunku, przepis6w Ustawy z dria 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji /tekstjednolity, Dz. U.22003 r., nr 153, poz.1503,zp6in. zm.l,jestwolna
od niedozwolonych zapoiryczefi oraz nie maj4 miejsca Zadne inne okolicznoSci, kt6re
moglyby narazil Organizatora na odpowiedzialnoSi wobec os6b trzecich z t5rtutu

eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w $ 3

pkt7.
7. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi Konkursowej treSci o charakterze

bezprawnym j est zakazane.

8. Organizator, z zastrzeheriem $ 3 pkt 10, zastrzega sobie prawo do odpowiednio,
usunigcia i nierozpatrywania Odpowiedzi Konkursowej :

1) w razie otrzymaria wiadomoSci o bezprawnym charakterze lub nfi1zanej z ni4
dzialalnoSci;

2) w razie otrzymania wiadomoSci zawierajqcej treSci rasistowskie, obru2ajqce innego
Uczestnika, wulgarne, pomograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obraZaj4ce

dan4 religig lub kulturg, godz4ce w wizerunek Organizatora.lub innych podmiot6w
z nimi zwrqzarrych albo tez w jakikolwiek inny spos6b sprzeczne z zasadami lub
normami wsp6l2ycia spolecznego;

3) z uzasadnionych wzglgd6w bezpieczehstwa, o ile wynika to z powszechnie

obowiqzuj 4cych przepis6w prawa.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzialu w Konkursach

uczestnik6w, kt6rych dzialania s4 sprzeczne z prawem.

10. Organizatorw sytuacjach, o kt6rychmowaw $ 3 pkt 8 i 9, niezwlocznieprzeSle
powiadomienie o usunigciu Odpowiedzi Konkursowej do Uczestnika za pomoc4
wiadomoSci zwrotnej na pocztg e-mail, na adres, z kt6rego zostala wyslana OdpowiedZ

Konkursowa wraz ze stosownvm uzasadnieniem.

Nagroda i laureat

$4
Nagrodami w Konkursach s4 gadaety promocyjne Politechniki SQskiej i/lub Centrum
Popularyzacji Nauki.
Ogloszenie wynik6w Konkursu nast4pi w terminie wskazywanym indywidualnie
w danym konkursie.
Nagroda dla laureata/6w zostanie wyslana na podany adres w ci4gu 7 dni od daty
poinformowania Uczestnik6w o wyniku Konkursu, po spelnieniu warunk6w
okreSlonychw$ 4pkt2.

Klauzula informacyjna
$s

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Politechnika SQska

z siedzib1 przy ul. Akademicki ej 2A, 44-100 Gliwice.
Dane osobowe w zakresie podanym w wiadomoSci e-mail przeslanej na adres:

rjp6@polsl.pl bgd4 przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu,
zgodnie z art. 6 ust. I pkt b Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady AJE/
20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zvi4zl<u
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z przetwarzarriem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE /RODO/.
2.Dane osobowe przetwarzane bgd4 przez czas niezbgdny do przeprowadzenta

i dokumentacji Konkursu lub do dnia odwolania zgody na przetwarzanie danych,

wyraZonej rn poszczeg6lny cel.

3. Ku2da osoba posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych i ich

sprostowania, usunigcia, ograniczenia przefirarzaria, jak r6wnie2 prawo do

przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaria oraz prawo

do cofnigcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, kt6rej dane dotyczq, ma prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie

jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, jednak stanowi warunek przyst4pienia do uczestnictwa w Konkursie.

4. Uczestnik biorqc udzial w Konkursie wyrula zgodg na opublikowanie /wySwietlanie/
jego lil imienia i liil nanttrska lub /iii/ pseudonimu - jeSli uzywa takiego w Profilu -
oraz livl zdjgciaprofilowego /wizerunku/ na Fanpage'u.

Postgpowanie reklamacyjne
$6

Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkurs6w oraz

w ci4gu 14 dni od dnia oficjalnego ogloszenia wynik6w Konkursu /$ a pkt 31. Za datg

wniesienia reklamacji uwala sig datg jej wplywu do Organizatora.
Zgloszenie reklamacyjne musi zatlvirerat dokladne dane personalne zglaszaj4cego /imig,
nazwisko, dokladny adres zamieszkania wrazzkodem pocztowym reklamujqcegol oraz

przyczyne reklamacji, tre56 Z1dania reklamuj4cego oraz opis okolicmoSci

uzasadniaj 4cych reklamacj e.

Reklamacje naIeiry kierowad pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na

kopercie: Konkurs.
Osoba wnosz4ca reklamacje zostanie powiadomiona o rozstrzygnigciu reklamacji za

pomoc4 listu poleconego wyslanego najp62niej w terminie 14 dni od daty otrzymania

reklamacji.

Postanowienia korficowe

$7
Regulamin niniej sze go Konkursu j est do stgpny na stronie http : //www. cpn.po lsl.pl/.

Uczestnik bior4cy udzial w Konkursie potwierdza, 2e wyraZa zgodg na zasady

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, i2 spelnia wszystkie

warunki, kt6re uprawniaj4 go do udzialu w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi4zk6w z nimi zitqzanych, w tym tak2e

prawa do Zqdaniawydania nagrody, nie moina przenosid na inne osoby.

Naruszenie przez Uczestnika kt6regokolwiek z postanowieri niniej szego Regulaminu,

aw szczeg6lnoSci niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, zlohenie

nieprawdzilvych oSwiadczeri, naruszenie przepis6w prawa w zvvi4zku z uczestnictwem

w Konkursie upowaznia Organizatora do vtylqczenia Uczestnika z Konkursv oraz

powoduje utratg prawa do nagrody nawet w przypadku spelnienia innych wymagari

przevidzianych postanowieniami niniej szego Regulaminu.
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