
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Mikołajkowy” (dalej 

„Konkurs”). 

2. Konkurs jest prowadzony przez Galerię Bursztynową, której właścicielem jest BTN Tomczak sp.j., ul. 

Inwalidów Wojennych 23/3, 07-410 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875611, NIP 7582360288 (dalej „Organizator”).  

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 15 listopada 2021 r., a zakończenie w dniu 4 grudnia 2021 r. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być: 

a) osoba niepełnoletnia pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, będącej prawnym opiekunem osoby 

niepełnoletniej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w 

rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która zapoznała się z 

niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”). 

b) osoby niepełnoletnie od 2 do 12 lat.  

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

I etap 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki 

określone w Regulaminie, w tym także:  

a) przesłać w terminie od 15 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r. kartkę świąteczną 

zaprojektowaną dowolną metodą na adres BTN Tomczak sp.j. ul. Inwalidów Wojennych 23/3, 07 410 

Ostrołęka z dopiskiem KONKURS MIKOŁAJKOWY lub zostawić w Książnicy Polskiej [księgarnia 

Jantar] w Galerii Bursztynowej, również w terminie do 29 listopada 2021 r.  

b) Dołączyć do kartki świątecznej Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

bursztynowa.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac, zawierających wulgaryzmy, 

treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, mogące urazić wartości religijne lub zawierające treści 

reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator, naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, 

w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,  a także 

prac sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub z innych względów nie 

nadających się do publicznego rozpowszechniania. 

II etap 

1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”), która spośród 

nadesłanych prac wybierze 30 najlepszych i przyzna nagrody. Nagrody o wartości minimalnej 

100 zł zostaną wręczone w dniu 4 grudnia 2021 r. w Galerii Bursztynowej. Nagrody wręczy osobiście 

Święty Mikołąj.  

2. Komisja wybierze także spośród tych 30 najlepszych prac – 3 najpiękniejsze, które wezmą udział 

o dodatkową nagrodę o wartości 400 zł w głosowaniu na Facebooku Galerii Bursztynowej. 

Przewidziane są także nagrody pocieszenia o wartości 100 zł dla pozostałych miejsc. 

3. Komisja Konkursowa w wyborze Zwycięzców będzie brała pod uwagę kreatywność oraz jakość 

prac.  

III etap 



GŁOSOWANIE NA FACEBOOKU 

1. Trzy [3] najpiękniejsze kartki świąteczne będą opublikowane na profilu Galerii Bursztynowej na 

Facebooku,  następnie internauci zagłosują na ich zdaniem najlepsze prace. 

2.Internauci będą mogli głosować za pomocą dodania komentarza z numerem pracy [kartki 

świątecznej] pod postem konkursowym opublikowanym na Facebooku Galerii Bursztynowej. 

Głosowanie rozpocznie się w  dniu 30 listopada 2021 r., a  zakończy się 2 grudnia 2021 r. o 

godzinie 23.59.  

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2021 r.  

5. Nagroda dla zwycięzcy, czyli bon podarunkowy o wartości 400 zł do Media Markt [w cenie 

promocyjnej 1 zł ] zostanie wręczona osobiście przez Świętego Mikołąja w dniu 4 grudnia 2021 r. w 

Galerii Bursztynowej.  

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie 

ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. 

 

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH, WIZERUNKU ORAZ PRZEKAZANIE PRAW 

AUTORSKICH 

1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że: 

a) jest prawnym opiekunem swojego dziecka i wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i 

wykorzystanie wizerunku pracy swojego dziecka utrwalonego za pomocą zdjęcia, wideo oraz innych 

metod cyfrowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

b) wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku swojego dziecka podczas wręczenia nagród w dniu 4 

grudnia 2021 r. w Galerii Bursztynowej zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit.  RODO oraz na podstawie art. 

81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

Nr 880), dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku swojego dziecka w tym na nieodpłatne 

wykorzystanie zdjęć/głosu/nagrań wideo z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. 

c) jest jedynym i w pełni uprawnionym twórcą przesłanej pracy, a jej wykorzystanie i treść nie będzie 

naruszać prawa, ani praw osób trzecich; 

d) nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych ani swojego dziecka w zakresie pracy konkursowej, 

w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa i z chwilą przesłania pracy konkursowej przenosi na 

Organizatora prawo do wykonywania praw zależnych; 

2.Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, 

upoważnienia do korzystania z pracy konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub 

bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i wykonywania przez Organizatora praw zależnych do 

pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili 

udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej lub ich poszczególnych elementów – w 

tym techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i 

zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, 

bez ograniczeń co do ilości i nakładu; 

b) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej lub jej poszczególnych elementów w sposób inny 

niż określony w pkt a) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie we wszystkich kanałach reklamowych Galerii Bursztynowej oraz partnerów, a także 

publiczne udostępnianie pracy konkuroswej lub jej poszczególnych elementów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne 

sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości prace 

konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie za pomocą telefonów oraz innych 

nośników.  



§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z administratorem można się 

skontaktować poprzez adres email: p.stachowicz@bursztynowa.pl  lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia i wykonania Konkursu zgodnie z regulaminem,  

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, do celów podatkowych i 

księgowych, 

c) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, platforma społecznościowa 

www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym 

wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty 

współpracujące przy organizacji Konkursu. 

d) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, , 

adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia 

w Konkursie. 

e) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o 

okres roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu 

i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

f) Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy. 

2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

KONIEC. 
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