
REGULAMIN KONKURSU „Życzymy sobie i Wam” 

 

§1 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu ,,Życzymy sobie 
i Wam’’, zwanego dalej ,,konkursem’’. 

§2 

1. Organizatorem konkursu „Życzymy sobie i Wam” zwanego dalej „konkursem” jest 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 18/16 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417350, zwany dalej 
,,Organizatorem’’. 

2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu internetowego Facebook na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani 
współorganizowany przez portal internetowy Facebook, ani inny portal z nim związany.  

4. Konkurs trwa w dniach 8-10 maja 2020 r. 

§3 

Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i profil na portalu Facebook będąca fanem profilu Organizatora na portalu 
internetowym Facebook.  

§4 

1. Udział w konkursie oraz udostępnienie danych osobowych Organizatorowi związane 
z  uczestnictwem jest nieodpłatne i dobrowolne.  

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulaminu oraz decyzji 
Organizatora.  

3. Zgłoszenie udziału jednoznaczne jest ze zgodą na publikowanie przesłanego zdjęcia oraz 
nazwy jednostki na kanałach społecznościowych Organizatora. Dane te będą wykorzystane 
jedynie na cele konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu Organizatora na portalu 
Facebook. Udział w konkursie zgłoszony po terminie wskazanym w regulaminie nie upoważnia 
do wzięcia udziału w konkursie. 

4. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 
regulaminu.  

§5 

 1. Konkurs polega na dodanie w komentarzu pod postem konkursowym, który zamieszczony 
zostanie w dniu 08.05.2020 na profilu Organizatora na portalu Facebook życzeń z okazji 
25- lecia Parlamentu Studentów RP. Życzenia nie mogą zostać edytowane.  



2. O momencie uczestnictwa w konkursie decyduje chwila dodania komentarza.  

3. Nagroda w konkursie zostanie przyznana po zakończeniu konkursu. 

4. Laureatem konkursu jest autor życzeń, które zgromadziły największą liczbę reakcji. Jedna 
osoba może wygrać jedną nagrodę. 

5. Głosowanie odbywa się wyłącznie w poście konkursowym, gdzie użytkownicy zostawiają 
reakcje pod komentarzami. Ważne są jedynie głosy w poście konkursowym. 

§6 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału, a po zakończeniu konkursu także 
do odmowy wydania nagrody Uczestnikowi, który narusza postanowienia regulaminu lub:  

1) prowadzi działania naruszające interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek; 
2) dopuszcza się nieuczciwych w odczuciu Organizatora praktyk, w tym kupowania 

głosów, głosów z kont fikcyjnych lub inne tego typu; 
3) używa zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe; 
4) w treści odpowiedzi narusza prawo autorskie lub inne prawa własności intelektualnej 

lub dobra chronione prawem.  

 

§7 

1. Nagrodą w konkursie jest bluza Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Odbiór nagrody następuje poprzez wysyłkę na wskazany przez autora zwycięskich życzeń 
adres. 

§8 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Organizator.  

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu.  

§ 9 

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 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, 
ze. zm.) 

§10 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na profilu Facebook. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień 
niniejszego regulaminu. W przypadku wątpliwości, Organizator dokonuje interpretacji 
niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Parlament Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

– listownie na adres: ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa 

– e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 

– telefonicznie: (+48) 506 188 880 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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. 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres do 2 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia 
udzielonej uprzednio zgody lub wysunięcia przez Ciebie żądania usunięcia danych osobowych 
ze zbioru danych. 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej 
działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów 
wspierającym naszą działalność, a także organom państwowym lub innym podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas 
obowiązków. 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji, m.in. na temat 
celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania 
oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na 
przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się 
z nami w jeden ze wskazanych wyżej sposobów. 

6. Prawo do wycofania zgody 



Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz ponadto skorzystać z prawa 
do wycofania zgody w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej 
podstawie. 

 
7. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 


