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1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod tytułem „Zdjecie z hashtagiem #siabrouskaja2018” (dalej: „Konkurs”) jest 
Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 w Gródku. 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 j.t.). 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, 
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. Akceptując Regulamin, Uczestnik potwierdza, że zna i rozumie zasady Polityki Prywatności Serwisu 
Instagram. 

5. Konkurs prowadzony jest na terenie imprezy „Siabrouskaja Biasieda”, w okresie od dnia 28 lipca 2018 od 
godz. 17.00  do dnia 29 lipca 2018 do godz. 15.00 czasu polskiego. 

6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na www.gckgrodek.pl 

2. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a podanie związanych z nim danych osobowych jest niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Aby przystąpić do Konkursu należy opublikować zdjęcie/sefie ukazujące siebie, koniecznie na 
tle sceny na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag (znacznik poprzedzony #) 
#siabrouskaja2018. Ważne: profil Instagram Uczestnika musi być ‘publiczny’ (nie może w 
ustawieniach oznaczony jako ‘prywatny’). 

4. W Konkursie biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone Regulaminem oraz 
prawidłowo opublikowali zdjęcia na swoim profilu na Instagramie. 

5. W Konkursie nie będą brali udziału Uczestnicy, którzy opublikowali zdjęcia zawierające treści: 
– słabej jakości uniemożliwiające ich odczytanie, 
– niezgodne z tematyką Konkursu, 
– do których prawa przysługują osobom trzecim, 
– naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
– sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogące być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą, 
rasizmem i innymi przejawami jakiejkolwiek dyskryminacji, 
– odnoszące się w szczególności do religii, polityki, hazardu, wyrobów tytoniowych oraz innych 
substancji niedozwolonych, 
– niewłaściwe z innych powodów. 

6. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności zdjęć, kont Uczestników lub 
jakichkolwiek innych nieprawidłowości, Organizator Konkursu może skontaktować się z Uczestnikiem, 
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celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. W przypadku braku udzielenia wiarygodnych wyjaśnień 
przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć danego Uczestnika od dalszego udziału w Konkursie. 

7. W przypadku ustalenia, iż Uczestnik nie spełnia warunków Konkursu wskazanych w niniejszym 
Regulaminie, Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono 
określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również 
brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, 
rodzice i rodzeństwo). 

3. Dane osobowe 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w 
Gródku, ul. A i G Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, 
poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 718 01 36  

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GCK danych osobowych może się 
Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Panem Pawłem Niesterowiczem za 
pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_gck_grodek@podlaskie.pl.  

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z 
przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu 
zadań publicznych realizowanych przez GCK.  

4. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje 
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie 
(w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych 
lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.  

5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani 
wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być 
udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom 
świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.  

7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub 
zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.  

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i 
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które 
zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych 
osobowych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania 
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

4. Nagroda 

1. W konkursie przyznawane są trzy nagrody rzeczowe. 
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2. Mieszkańcy Gminy Gródek są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody, natomiast osobom nie 
zamieszkałe w Gminie Gródek nagrody zostaną wysłane pocztą. 

3. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na środki finansowe lub inne usługi. 
4. Warunkiem przekazania Nagrody jest przesłanie danych (imienia i nazwiska oraz adresu do 

ewentualnego wysłania Nagrody) w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu oraz 
próby kontaktu ze strony Organizatora. 

5.  Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie ilość polubień przy zdjęciu. Trzy zdjęcia  z 
największą ilością polubień otrzymują nagrody rzeczowe. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 lipca o godz. 15.00 przez Organizatorów i opublikowanie 
wyników na Instagramie i Facebooku. 

5. Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z uczestnikiem z 
powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych. W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do 
wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu 
może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook, 
lub wiadomość mailową na adres biuro@gckgrodek.pl 

3. Serwis Facebook oraz serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników 
Konkursu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
innych obowiązujących ustaw. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny na stronie internetowej 
Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn 
będących poza kontrolą Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, 
skutkującymi problemami komunikacyjnymi, w tym zamieszczania przez Uczestników zdjęć na portalu 
Instagram bądź w jakikolwiek inny sposób, mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) 
poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio 
związany z serwisami społecznościowymi Instagram lub Facebook, ani jego właścicielami czy jego 
administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje, związane z Konkursem 
powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy 
administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. 

 


