
 

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Świąteczne Drzewko” zwanego dalej „Konkursem”  

Art.1 Informacje ogólne  

1. Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Sądu Rejonowego 
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000008461, NIP: 7340030305 

2. Konkurs organizowany za pośrednictwem  portalu www.sadeczanin.info, których wydawcą jest Fundacja 

Sądecka. 

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod 

nazwą „Świąteczne Drzewko”. 

 4. Konkurs polega na przekazaniu 20 kuponów konkursowych uczestnikom konkursu, którzy odpowiedzą 

poprawnie na 5 pytań zamieszczonych w formularzu konkursowym zamieszonym na portalu 

www.sadeczanin.info 

5. Konkurs będzie trwać od dnia 9.12.2019 (ogłoszenie konkursu na portalu sądeczanin.info) do dnia 

15.12.2019 do godz. 23:59:59 (zakończenie przyjmowania zgłoszeń). 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 16.12.2019 

7. Kupony upoważniające do odbioru żywej choinki,  zostaną  przekazane 20 pierwszym osobom, które 

poprawnie odpowiedzą na 5 pytań. 

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

9. Konkurs będzie prowadzony na łamach portalu www.sadeczanin.info. 

10. Informacja o wygranej zostanie przekazana bezpośrednio zwycięzcom Konkursu. 

11. Drzewka będzie można odebrać w terminie 16-20 grudnia br. w godzinach od 8:00-16:00 w siedzibie 

Nadleśnictwa Stary Sącz przy ul. Magazynowej 5. 

 

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.  



3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zamieszkała na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i 

gorlickiego.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich 

rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają 

postanowienia niniejszego Regulaminu  

 

 

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu  

I. Zgłaszanie uczestnictwa w Konkursie 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać na stronie internetowej sądeczanin.info wypełniając 

dostępny formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do dnia 15.12.2019 r.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a. Imię i nazwisko, adres osoby 

b. Wskazanie gminy i miejscowości zamieszkania uczestnika konkursu 

c. Adres mailowy lub kontaktowy numer telefonu  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w 

szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 3, całego art.2 oraz 

prawem.  

Art. 4 Ochrona danych osobowych  

W wykonaniu obowiązków płynących z 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 - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych 

osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik do Regulaminu konkursu pod nazwą „Sądeckie Ogrody”  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU Świąteczne Drzewko 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że na podstawie art. 14 

Rozporządzania: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Świąteczne Drzewko  jest 

Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000008461 , zwana dalej 

FS. 

2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FS jest możliwy pod numerem 

telefonu: +48 18 475 16 20 20.  Adres e-mail FS: sekretariat@sadeczanin.info. 

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FS przetwarza ww. dane osobowe na potrzeby organizacji 

konkursu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez FS przez 

który rozumieć przez organizację i promocje konkursu oraz czytelnictwa wynikającego z realizacji celów 

statutowych Fundacji Sądeckiej i SKT „Sądeczanin”. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy FS; 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.  

9. W związku z przetwarzaniem przez FS danych osobowych, przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do treści danych; 

b. prawo do sprostowania danych; 

c. prawo do usunięcia danych; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FS danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  



11. FS nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski 

Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.  

12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FS prosimy o kontakt pod 

adresem mailowym  sekretariat@sadeczanin.info 

 

 

 

……………………………………….…….………………    ………………………………………………………. 

(miejscowość, data)              (podpis) 

 

 


