
REGULAMIN KONKURSU 
„Twoje świąteczne tradycje”  

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „Twoje świąteczne tradycje” na zasadach 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 
3. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub", ul. 

Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna (dalej „Organizatorem”).  
4. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook-ego Lokalnej 

Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub" (https://www.facebook.com/Lokalna-Organizacja-
Turystyczna-Serce-Kaszub-391156687627780/) od dnia publikacji regulaminu tj. od 
publikacji konkursu do 20.12.2019r. do godz. 15.00.  

5. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.  

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
danych osobowych uczestników na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: 
„RODO”). 
W związku z tym informujemy uczestników konkursu o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, 
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Lokalnej Organizacji 
Turystycznej; dane adresowe: ul. Świętojańska 5E 83-400 Kościerzyna, telefon: 790 200 
211, email: biuro@lot-sercekaszub.pl 
2.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO) 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) 
RODO), 
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO). 
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy 
prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Państwa zgoda. 
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 
profilowaniu. 
6.  Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
- prawo dostępu do danych osobowych, 
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy,



że w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan 
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu 
na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie 
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu; 
- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich 
danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody; 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Państwa, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.
8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. 
9.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

7. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest 
organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a 
tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i 
konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu. 

 
 § 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego, 
b) nie jest pracownikiem Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub", 
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce 
Kaszub". 

 
 § 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1, 
b) napisać o zwyczaju/ tradycji kultywowanej w swojej rodzinie, związanej z świętami 
Bożego Narodzenia.
c) odpowiedź umieścić w komentarzu pod postem zawierającym opis konkursu 
opublikowanym przez Organizatora na Profilu Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce 
Kaszub" na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Lokalna-
Organizacja-Turystyczna-Serce-Kaszub-391156687627780/)  

2. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu, które zawiera treści 
sprzeczne  z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, obraźliwe, 
wulgarne, sprzeczne  z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, 
które mogą być odebrane jako społecznie naganne. 



3. Komentarze niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści 
niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie. 

§ 4 
NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Nagrodami w Konkursie są kalendarze LOT "Serce Kaszub" na 2020 rok, przewodniki 
"Rekreacja przyrodnicza na kaszubskiej wsi" oraz gadżety.

2. Spośród zamieszczonych komentarzy Jury, w składzie 5-cio osobowym, nagrodzi 10 osób, 
których odpowiedzi uzna za najciekawsze.

3. Dodatkową nagrodą jest szklana bombka z wzorem kaszubskim.
4. Nagrodę dodatkową otrzyma uczestnik, który pod swoim komentarzem, umieszonym pod 

postem konkursowym, uzyska najwięcej reakcji.
5. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania 

się od niego.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce

Kaszub". 
7. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę podstawową i jedną 

dodatkową przez cały okres jego trwania. 
 

§ 5 
ODBIÓR NAGRÓD 

1. Nagrody będą wydawane w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej (ul. Świętojańska 5E, 
83-400 Kościerzyna), w godzinach pracy biura.

2. Zwycięzca konkursu ma jeden miesiąc na odbiór nagrody od dnia ogłoszenia wyników 
konkursu.  

3. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona 
osoba nie odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 
Konkursu, prawo do otrzymania nagrody przez danego Zwycięzcę wygasa. 

 
 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Konkursu określone
niniejszym Regulaminem.

2. Regulamin dostępny jest na Portalu LOT "Serce Kaszub" na stronie https://lot-
sercekaszub.pl/konkurs-"twoje-swiateczne-tradycje"/  

3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo 
do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

4. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on 
sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia 
żadnej odpowiedzialności


