Regulamin konkursu „100 lat Polskiej Marynarki Wojennej” w serwisie
Facebook
§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator” – organizator Konkursu, Narodowe Archiwum Cyfrowe z siedzibą w
Warszawie przy ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
2. „Konkurs” – konkurs „100 lat Polskiej Marynarki Wojennej”, prowadzony na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. „Komisja Konkursowa” – osoby oceniające zgłoszenia i prawidłowy przebieg
Konkursu z ramienia Organizatora
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony
internetowej www.facebook.com.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z
Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.
4. Konkurs trwa od 28.11.2018 do 30.11.2018 do godziny 23:59.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz
dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową
(„Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby
delegowane przez Organizatora.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie w komentarzu
odpowiedzi na zadanie konkursowe „Podzielcie się z nami ciekawostkami
związanymi z Polską Marynarką Wojenną lub okrętami! Wybierzcie jedno
zdjęcie z naszego zasobu na www.audiovis.nac.gov.pl i opiszcie związaną z
nim ciekawą historię.”.
5. Opublikowanie komentarza na Facebooku jest równoznaczne z wyrażeniem chęci
wzięcia udziału w konkursie i akceptacją Regulaminu.
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.facebook.com.
2. Konkurs polega na przesłaniu komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu i
etykiety bez wcześniejszego powiadomienia.
§ 5. ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić w komentarzu odpowiedź na
zadanie konkursowe „Podzielcie się z nami ciekawostkami związanymi z Polską
Marynarką Wojenną lub okrętami! Wybierzcie jedno zdjęcie z naszego zasobu
na www.audiovis.nac.gov.pl i opiszcie związaną z nim ciekawą historię.”.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną propozycję.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika
warunków niniejszego Regulaminu. Regulamin jest jedynym dokumentem
określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do
innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów
Konkursu.
§ 6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Poprzez nagrody rozumie się 15 albumów “100x100” Narodowego Archiwum
Cyfrowego.
2. Jeden Uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną
nagrodę.
3. Kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia.
4. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową.
5. Ocenie podlega jakość, pomysłowość, kreatywność zgłoszenia. Decyzja Komisji
Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. O wygranej zwycięzca Konkursu powiadamiany jest na Facebooku w komentarzu
pod postem dnia 04.12.2018.
7. Zwycięzca ma 3 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody poprzez wiadomość
prywatną na portalu www.facebook.com. W przypadku niezachowania powyższego
terminu nagroda pozostaje w rękach Organizatora.
8. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną.
9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a. odmówi przyjęcia nagrody,
b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie
zwycięzcy Konkursu,

c. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do
wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
10. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora,
bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych
w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
11. Organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród, jeśli liczba
zgłoszeń będzie zbyt mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień
Regulaminu.
§ 7. ZGODA NA PUBLIKACJĘ
1. Wysyłając zgłoszenia do akcji uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do
publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację do celów promocyjnych
Organizatora.
2. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich,
związanych z nadesłanym zgłoszeniem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub
rozporządzania Treścią przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie, przeciwko Organizatorowi wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z
uzasadnionymi, udokumentowanymi roszczeniami w zakresie w/w. praw, Uczestnik
zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego
tytułu.
3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do akcji, udziela Organizatorowi licencji na
korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez
odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w
sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika
elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie,
wystawienie, wyświetlenie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i / lub
/oraz bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie
dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie
dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji
uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści.
§ 8. OBOWIĄZEK PODATKOWY

1. Wartość nagród dodatkowych przyznawanych w niniejszym Konkursie nie
kwalifikuje ich do pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności
powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Laureata.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu
Cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2018 r.
§ 10. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Archiwum
Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
b) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Maciej
Parzniewski, kontakt: adres e-mail: maciej.parzniewski@nac.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w celu związanym z wysyłką albumów zwycięzcom w konkursach
podczas głosowania w ramach projektu „100x100”;
d) Narodowe Archiwum Cyfrowe może ujawniać i udostępniać dane osobowe
innym podmiotom lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w
granicach określonych w prawie;
e) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
powyżej;
f) Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z wysyłką albumów;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
v. nie przysługuje Pani/Panu: i. na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
a RODO.

