
REGULAMIN KONKURSU Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach,  

Sędziejowice Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice zwana dalej Szkołą 

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Szkoły. 

a. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada  

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 tj.). Organizator oświadcza, że Konkurs 

nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik 

zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. 

o grach hazardowych. 

4. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku Organizatora. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas ósmych Szkoły Podstawowej. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) Zaakceptować niniejszy regulamin - dodanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem regulaminu. 

b) Zamieścić zgłoszenie konkursowe w postaci zdjęcia. Zgłoszenie należy umieścić  

w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u organizatora lub wysłać mailowo na 

adres: sekretariat@zsrgrabski.pl 

c) Każde zgłoszenie musi być podpisane przez uczestnika imieniem i nazwiskiem, a także nazwą 

Szkoły Podstawowej i klasą, do której obecnie uczęszcza. 

d) Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych będzie możliwe w terminie od dnia ogłoszenia 

konkursu, tj. publikacji takiej informacji na Facebooku organizatora do dnia 15 kwietnia  

2022 roku do godziny 24:00. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału  

w konkursie. 

2. Każdy Uczestnik może dodać dowolną ilość zgłoszeń (zdjęć). 

3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści oraz obrazów wulgarnych, 

obraźliwych, naruszających prawo lub dobra osobiste innych osób. 

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
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Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału  

w Konkursie przez Organizatora. 

5. Organizator i Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania warunków 

regulaminów portalu Facebook. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne  

z akceptacją powyższych zasad. 

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników. 

2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi przez Jury złożone z nauczycieli Szkoły. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu organizowanych w Szkole Dni Otwartych, 

tj. w kwietniu 2022r. 

4. W konkursie przewidziano 3 nagrody - zestawy akcesoriów komputerowych, tj. pendrive, 

słuchawki bezprzewodowe, myszka bezprzewodowa, torba na laptop/tablet. 

5. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu. 

6. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik odbierze nagrodę z rąk Przedstawiciela Szkoły podczas 

Dni Otwartych lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony. 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do Konkursu jest jego autorstwa i jest 

wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz 

wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Ponadto Uczestnik oświadcza, że 

inne osoby, nie stanowiące jedynie szczegółu całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy 

publiczna impreza, a znajdujące się na zdjęciu, również wyrażają zgodę na rozpowszechnianie 

ich wizerunku. Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność za prawdziwość 

powyższych oświadczeń, w szczególności jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora  

z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia na następujących polach 

eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) 

utworu dowolną techniką, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, publiczne wystawianie 

utworu, nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za 

pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem 

satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, Internecie lub innych systemach 

przekazu. 

 

 



§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu 

w każdym czasie, w zakresie w jakim nie spowoduje to pogorszenia praw Uczestników 

Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania. 

§ 6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie na Facebooku 

organizatora. . Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają 

Kodeksowi Cywilnemu. 

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie, z momentem dokonania zgłoszenia wyraża 

zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, nazwy profilu na 

portalu Facebook, wizerunku. Niniejsza zgoda jest w pełni dobrowolna i może zostać 

odwołana w każdym czasie. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu 

tj. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 

Sędziejowice Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice 

Organizator jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych  

i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 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 (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego 

w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

3. Dane osobowe pozyskiwane w ramach przeprowadzenia Konkursu przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f) RODO w celu przeprowadzenia Konkursu i promocji Szkoły, 

wypełnienia obowiązków podatkowych i sprawozdawczych, a także ewentualnego 

dochodzenia roszczeń. 

4. W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym 

lub przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora. 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak 

też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi 

umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania. 

5. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, wizerunku oraz nazwy profilu na portalu 

Facebook będą także podlegać przetwarzaniu na zasadach obowiązujących dla portalu 

Facebook, gdyż korzystanie z portalu wiąże się z przekazaniem danych do grupy spółek 

Facebook.  



6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do przedawnienia zobowiązań 

wynikających z przeprowadzenia konkursu, a w stosunku do uczestników, którzy otrzymali 

nagrody nie krócej niż wymaga tego prawo w zakresie realizacji obowiązków podatkowych  

i sprawozdawczych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie, 

a odmowa ich podania spowoduje pominięcie zgłoszenia konkursowego. 

8. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie obejmowało zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Osoba, której dane zostały wskazane w zgłoszeniu konkursowym i której dane dotyczą ma 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania  

z prawem. 

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


