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Regulamin konkursu 

„Wygraj rower na GNIEWINKI” 

 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu z okazji Gniewinek 2022 zwanego 

dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu - (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Centrum Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Gniewie oraz Gmina Gniew.  

3. Konkurs jest realizowany na profilu FB organizatora.  

4. Czas trwania akcji: od 20 do 23 czerwca.  

5. Zadaniem uczestników konkursu jest:  

Na portalu społecznościowym Facebook w poście konkursowym:  

- Zaproszenie wybranej osoby na Gniewinki 2022 oraz kreatywne uzasadnienie, dlaczego warto 

wziąć udział w wydarzeniu Gniewinki 2022, 

- Polubienie i udostępnienie posta konkursowego,  

- Oznaczenie zaproszonej osoby w komentarzu, 

- Wzięcie udziału w wydarzeniu na FB CKiBP:  https://fb.me/e/3qfoNlHAv 

6. Wyniki ogłosimy w piątek, 24.06 na FB CKiBP w Gniewie.  

7. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału 

zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.  

8. Akcja nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 

listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 
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§2 

Opis oraz zasady konkursu: 

1. Celem konkursu jest promocja wydarzenia Gniewinki 2022.  

2. Konkurs jest skierowany do uczestników wydarzenia Gniewinki 2022.  

ZASADY:  

 Napisz w poście konkursowym na FB CKiBP Gniew, kogo zaprosisz na sobotnie Gniewinki oraz 

uzasadnij, dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu Gniewinki 2022, 

 Polub i udostępnij posta konkursowego.  

 Oznacz zaproszoną osobę w komentarzu.  

 Weź udział w wydarzeniu na FB CKiBP:  https://fb.me/e/3qfoNlHAv  

 

§3 

Wyniki Konkursu i Nagrody. 

1. Kryteria:  

Spośród wszystkich uczestników konkursu wybierzemy trzy osoby, które spełnią wszystkie warunki 

konkursu oraz wykażą się kreatywnością.  

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Facebooku CKiBP Gniew.  

3. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. 

w Grudziądzu, Inwest-Kom Sp. z o. o. w Gniewie, oraz Gminę Gniew.  

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną.  

5. Nagrodą główną w konkursie będzie rower. 

6. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność na wydarzeniu podczas oficjalnego ogłoszenia wyniku 

konkursu.  
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§ 4 

Przetwarzanie danych osobowych 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac 

Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, NIP: 5932626806, REGON 387844360. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod 

następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@ckibp.gniew.pl oraz pocztą tradycyjną na 

adres: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac Grunwaldzki, 83-140 Gniew. 

Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu: 

a) umożliwienia udziały w konkursie na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 

przystępując do konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

b) dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora - na postawie art.6 ust.1 lit 

f RODO. 

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika konkursu będą osoby lub podmioty, którym dane 

zostają udostępnione w celu realizacji konkursu np. dostawy obsługi teleinformatycznej. 

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika konkursu do państwa 

trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

Dane Uczestników konkursu przechowywane będą przez Organizatora konkursu przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do dochodzenia 

ewentualnych roszczeń z Konkursu (tj. 6 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia),  

w przypadku Laureatów Konkursu, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną, jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku  
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określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, 

przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) - przez okresy wskazane w tych 

przepisach. W odniesieniu do Pana(-ni) danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

Posiada Pan(-ni) prawo do: 

 żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO, 

 ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, 

 żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

 lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO, 

 przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO. 

Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Przystąpienie do konkursu jest obligatoryjnie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym formularzem rekrutacyjnym. Żądanie uczestnika 

konkursu usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału w 

Konkursie. 

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w 

naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://ckibp.gniew.pl/ochrona-

danych-osobowych 

 

§ 5 

Kontakt 

Pytania na temat akcji prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@ckibp.gniew.pl 

Dane kontaktowe organizatora:  

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 

Plac Grunwaldzki 16/17 

83-140 Gniew  

Tel: 507-125-558  
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