REGULAMIN KONKURSU „Wymarzone miejsce na Ziemi”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”) oraz fundatorem Nagród w Konkursie jest Fundacja
ORLEN z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037031,
posługująca się numerem NIP: 774-26-91-813 oraz numerem REGON: 611330322, zwana dalej
„Organizatorem” lub „Fundacją ORLEN”.

2.

Wykonawcą technicznym zajmującym się techniczną (w tym teleinformatyczną) obsługą Konkursu jest
Compass Public Relations S.C. K. Waligóra, A. Pawlikowska, z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się przy ul.
Chłodnej 64 lok 223, 00-872 w Warszawie, NIP 5252582205, REGON 147104984 reprezentowaną przez:
Agnieszkę Pawlikowską – Wspólnika Spółki Cywilnej oraz Karolinę Waligórę – Wspólnika Spółki Cywilnej,
zwaną dalej „Compass PR”.

3.

Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które
uczestnik Konkursu (zwany dalej: „Uczestnikiem”).

4.

Celem Konkursu jest promocja kampanii promującej program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” (zwanej
dalej :„Kampanią”) mającej na celu zwiększenie świadomości na temat programu.

5.

Przedmiotem konkursu jest napisanie przez Uczestnika komentarza w formie rymowanki opisującej
„Wymarzone miejsce na Ziemi” (dalej: „Tekst”) i opublikowanie go w komentarzu pod postem informującym
o konkursie w czasie trwania Konkursu.

6.

Czas trwania konkursu od 20.07.2021 r. do 24.07.2021 r.

7.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.

Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu. Wzięcie
udziału w Konkursie – rozumiane, jako udostępnienie Tekstu będzie równoznaczne z oświadczeniem o
zapoznaniu się z Regulaminem przez Uczestnika i jego akceptacją.

9.

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani
stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi
Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora,
oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci
teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Tekst oraz
sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są

wysyłane Teksty.
3.

Udział w Konkursie nie jest jednoznaczny z otrzymaniem Nagrody.

4.

Zwycięzcami Konkursu mogą zostać jedynie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w
Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
§ 3 ZASADY KONKURSU

1.

Teksty należy udostępnić pod pierwszym postem związanym z konkursem „Wymarzone miejsce na Ziemi”
(dalej: „Post”) na Stronie https://www.facebook.com/FundacjaORLEN

2.

Spośród udostępnionych Tekstów, komisja konkursowa (zwana w dalszej części „Komisja konkursowa”)
zatwierdzi 20 (słownie: dwadzieścia) Tekstów, które do 24.07.2021r o godzinie 20:00 otrzymały najwięcej
polubień.

3.

Za głos uznaje się polubienie komentarza poprzez wciśnięcie przez zalogowanego użytkownika Facebook
przycisku „like it” na stronie https://www.facebook.com/FundacjaORLEN.

4.

Głosowanie internautów odbędzie się w dniach od 20.07.2021 r. do 24.07.2021 r. do godziny 20:00

5.

Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni do 6.08.2021 r.
§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1.

Teksty zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora.

2.

W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i
nieodwołalna.
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1.

Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

2.

O wygranej Uczestnicy poinformowani zostaną przez Organizatora poprzez informację w poście na stronie
https://www.facebook.com/FundacjaORLEN najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia całego
Konkursu.

3.

Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora w jego siedzibie, bądź za pośrednictwem
kuriera/poczty polskiej. W ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 Zwycięzcy
powinni za pomocą zwrotnej wiadomości prywatnej na Facebook podać dane niezbędne do identyfikacji
Zwycięzcy oraz dane adresowe potrzebne do przekazania Nagrody. Adres e-mail przeznaczony do kontaktu
ze zwycięzcami to biuro@compasspr.pl.

4.

W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę informacji zwrotnej, o której mowa ust. 3, Zwycięzca traci
prawo do Nagrody. Wówczas prawo do nagrody nabywa kolejny w kolejności głosów Uczestnik.

5.

Organizator po otrzymaniu wiadomości email z danymi adresowymi, o których mowa w ust. 3 zobowiązuje
się dostarczyć Nagrody do Zwycięzcy w ciągu 14 dni.

6.

Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a podatek od wygranej
Nagrody pokryje Organizator.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany

danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika
warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.
8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności
za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
§ 6. NAGRODY

1.

Nagrodami w Konkursie są:
a.

Miejsca 1 - 3
Kosz piknikowy

b.

Miejsca 4 – 15
Nagrody dodatkowe – pakiet gadżetów reklamowych

Pozostałe miejsca znajdują się na liście rezerwowej.
2.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest „polubienie” fanpage Fundacja ORLEN

3.

Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcom
nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4.

Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek
inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek
roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana
kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
§ 7. REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w
czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.

2.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania
terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
§ 8. DANE OSOBOWE
1.

2.

3.

Administratorem danych osobowych każdego Uczestnika jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, ul.
Chemików 7. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod
adresem e-mail: fundacja@orlen.pl.
Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Fundacji ORLEN służy następujący adres email:
iodods@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres
siedziby Fundacji ORLEN, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) kontakt oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
c) wypełnienie obowiązków prawnych, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację ORLEN danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym
w ust. 3 powyżej jest:
a) zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji ORLEN - w celu kontaktu oraz obsługi, dochodzenia i
obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
c) wypełnienie obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego (zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) statutowych zadań Fundacji ORLEN niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie
publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO).
Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Fundację ORLEN podmiotom z nią współpracującym
(odbiorcom) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności Partnerom Fundacji ORLEN, podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, a także
podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i
przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a
także do czasu rozliczenia oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, jak również przez okres konieczny do
realizacji obowiązków publiczno-prawnych ciążących na Fundacji ORLEN. Dane osobowe Zwycięzców
Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin płatności podatku.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści podanych danych osobowych
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Fundacji ORLEN danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Opiekun prawny może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby Fundacja ORLEN przesłała dane do innego administratora. Jednakże Fundacja ORLEN
zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem
w Konkursie
e) wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Fundacja ORLEN przetwarza dane osobowe na
podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu sprzeciw można wyrazić ze względu na
szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iodods@orlen.pl lub adres siedziby Fundacji
ORLEN. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://fundacja.orlen.pl/ i wchodzi w życie z dniem jego
ogłoszenia.

2.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych.

3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.

4.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
siedzibie Organizatora.

