
 

 

Centrum Popularyzacji Nauki 
 
 

Regulamin konkursu na platformie Facebook  
„5. urodziny Centrum Popularyzacji Nauki”  

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Organizatorem konkursu „5. urodziny Centrum Popularyzacji Nauki”, zwanego 

dalej „Konkursem” jest Centrum Popularyzacji Nauki, z siedzibą: 44-100 Gliwice, 
ul. Konarskiego 22B, p. 221a, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie 
sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony 
z serwisem Facebook, dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: 
http://www.facebook.com /dalej: „Facebook”/ ani z nim związany. W przypadku, 
gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenie niniejszego 
regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć 
postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje 
roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość 
realizacji Konkursu /por. rozdział III, regulaminu serwisu Facebook/. 

3.   „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 
Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie 
są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami 
§ 5, a nie Facebookowi. 

4. Konkurs jest przeprowadzany na stronie Centrum Popularyzacji Nauki 
Politechniki Śląskiej na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci Internet pod 
adresem URL: 
https://www/facebook.com/CentrumPopularyzacjiNaukiPolitechnikiSlaskiej/ 
/dalej: „Fanpage”/ i prowadzonym na podstawie regulaminu usługi „Strony na 
Facebooku” /URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php/. 

 

mailto:rjo7-cpn@polsl.pl
http://www.facebook.com/
https://www/facebook.com/CentrumPopularyzacjiNaukiPolitechnikiSlaskiej/
https://www.facebook.com/page_guidelines.php/
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5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami 
prawa polskiego. 

6. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu 
art. 919 Kodeksu cywilnego.    
 

Uczestnicy konkursu 
§ 2 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnik”, z zastrzeżeniem 

postanowień § 2 pkt 3 niniejszego regulaminu, może być osoba fizyczna, która: 
a) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
b) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku, 
zwanym dalej „Profil” – zgodnie z regulaminem Facebooka /URL: 
https://www.facebook.com/legal/terms/, 

c) spełni warunki, o których mowa w § 3 pkt 2. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie  

ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursów: 
wstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
Czas trwania i warunki konkursu 

§ 3 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 i trwa do 

1 lutego 2022 roku do godz. 23:59.  
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: 

1) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 pkt 4 niniejszego 
regulaminu, 

2) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, 
3) udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
Konkursu. 

https://www.facebook.com/legal/terms/
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3. Organizator publikuje na Fanpage’u zadanie konkursowe dalej zwane „Zadaniem 
Konkursowym” przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez 
Facebook /tzw. post/. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane 10 stycznia 
2022 roku o godz. 9:00. W treści postu konkursowego dotyczącego Zadania 
Konkursowego Organizator publikuje również hiperłącze do adresu URL 
niniejszego Regulaminu.   

4. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu wspomnienia 
z wydarzenia organizowanego przez Centrum Popularyzacji Nauki w dowolnej 
formie, np. zdjęcia z krótkim opisem, GIFa, wiersza, piosenki, plakatu 
z zastrzeżeniem § 3 pkt 6 i 7. Osoba zakwalifikowana przez Organizatora do 
odbioru nagrody, zostanie poproszona o kontakt mailowy w celu wysłania 
następujących informacji: 
1) Dane Uczestnika, które dostarczane są w celu identyfikacji i są niezbędne do 

wysyłania nagrody w przypadku wygranej, tj. 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszkania, 

Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach. 

2) Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze 
mnie danych osobowych Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, 
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 22B, p. 221a, RJO7-CPN@polsl.pl, w celu 
realizacji Konkursu, w którym biorę udział zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z 16 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 
dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ 
z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do 
odebrania przeze mnie nagrody w tym konkursie. 

5. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę Odpowiedzi Konkursowych w czasie 
trwania Konkursu.  

mailto:RJO7-CPN@polsl.pl
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6. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że 
Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub, że 
Uczestnikowi przysługują do niej /jako całości/ nieograniczone osobiste 
i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także, iż Odpowiedź 
Konkursowa nie narusza prawa autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek 
osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, przepisów Ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity, Dz. U. 
z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm./, jest wolna od niedozwolonych 
zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby 
narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 
eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w § 3 
pkt 7. 

7. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi Konkursowej treści o charakterze 
bezprawnym jest zakazane. 

8. Organizator, z zastrzeżeniem § 3 pkt 10, zastrzega sobie prawo do odpowiednio, 
usunięcia i nierozpatrywania Odpowiedzi Konkursowej: 
1) w razie otrzymania wiadomości o bezprawnym charakterze lub związanej 

z nią działalności; 
2) w razie otrzymania wiadomości zawierającej treści rasistowskie, obrażające 

innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, 
obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora lub 
innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób 
sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego; 

3) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursach 
uczestników, których działania są sprzeczne z prawem. 

10. Organizator w sytuacjach, o których mowa w  § 3 pkt 8 i 9, niezwłocznie prześle 
powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej do Uczestnika za pomocą 
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wiadomości zwrotnej na pocztę e-mail, na adres, z którego została wysłana 
Odpowiedź Konkursowa wraz ze stosownym uzasadnieniem.   

Nagroda i laureat 
§ 4 

1. Nagrodą w Konkursie są gadżety promocyjne Centrum Popularyzacji Nauki. 
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 lutego 2022 roku. 
3. Laureatami zostanie 10 osób, które otrzymają najwięcej polubień komentarza. 
4. Nagrodę specjalną otrzyma osoba, której odpowiedź zostanie wyróżniona przez 

zespół Centrum Popularyzacji Nauki 

 
Klauzula informacyjna 

§ 5 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Politechnika 

Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice. 
Dane osobowe w zakresie podanym w wiadomości e-mail przesłanej na adres: 
RJO7-CPN@polsl.pl będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji 
Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
/RODO/.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia 
i dokumentacji Konkursu lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, 
wyrażonej na poszczególny cel. 

3. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do 
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
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przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek przystąpienia do 
uczestnictwa w Konkursie. 

4.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie 
/wyświetlanie/ jego /i/ imienia i /ii/ nazwiska lub /iii/ pseudonimu – jeśli używa 
takiego w Profilu – oraz /iv/ zdjęcia profilowego /wizerunku/ na Fanpage’u. 

 
Postępowanie reklamacyjne 

§ 6 
1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania 

Konkursów oraz w ciągu 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu 
/§ 4 pkt 3/. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do 
Organizatora. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego 
/imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym 
reklamującego/ oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis 
okoliczności uzasadniających reklamacje. 

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora 
z dopiskiem na kopercie: Konkurs. 

4. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji 
za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania reklamacji. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie 
http://www.polsl.pl/rjo7-cpn/. 
2. Uczestnik biorący udział w Konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady  

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
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3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym 
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych 
danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa 
w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia 
Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody nawet w przypadku 
spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego 
Regulaminu.  
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