
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ WOŁOMIN NA
STRONIE WWW.WOLOMIN.ORG W STYCZNIU 2020 R.

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na stronie internetowej www.wolomin.org jest Gmina
Wołomin z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie (05-200). Sponsorem nagród jest Carrefour 
Wołomin.
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w
chwili przystąpienia.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.wolomin.org
4. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza
postanowień art. 29 tejże ustawy.

II Uczestnik konkursu
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku
osób nieletnich zgodę na uczestnictwo podpisują rodzice/opiekunowie prawni,
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, 
d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska przez 
Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 dla celów związanych z 
uczestnictwem w Konkursie,
e) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów 
związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej 
rodziny uznaje się wstępnych i zstępnych,
f). Uczestnicy, którzy nie spełniają powyższych wymogów Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.

III Nagrody dla Uczestników
1. Organizator przyzna dwie nagrody główne którymi są dwa kosze upominkowe. Jedna osoba 
może wygrać jeden kosz. Dodatkowo zwycięskie opowieści zostaną opublikowane w informatorze 
miejskim „Nasz Wołomin”. 
2. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 
zero groszy) i z tego powodu jest zwolniona z podatku dochodowego. 

IV Miejsce i czas Konkursu
1. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wolomin.org
2. Termin trwania konkursu: od 10.01.2020 roku do 19.01.2020 (do godziny 23:59).
3. Publikacja wyników nastąpi w dn. 20.01.2020 roku na stronie www.wolomin.org

V Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie pisemnej wypowiedzi na temat „moje najpiękniejsze chwile
z babcią/dziadkiem”. Wypowiedź powinna mieć objętość 1500-2000 znaków. 
2. Organizator dokona oceny wypowiedzi pod kątem zgodności z tematyką, poprawności językowej
i formy tekstu.
3.  Gotowy tekst należy przesłać mailem na adres: redakcja@wolomin.org.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 19.01.2020 roku (do godz. 23:59) lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w 
Wołominie do dn. 17.01.2020 roku. 
4. Teksty złożone po terminie lub bez załączonych zgód zostaną odrzucone. 

VI Warunki uczestnictwa w konkursie i odbiór nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

http://WWW.WOLOMIN.ORG/
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2. Odbioru nagród można dokonać w w Wydziale Marketingu i Mediów (pokój 315 w Urzędzie 
Miejskim w Wołominie - ul. Ogrodowa 4, Wołomin) w godzinach pracy jednostki, tj. pon. 9:00-
19:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-14:00 w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia
2020 roku włącznie. 
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 
7. Zwycięzców Konkursu wyłania Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 
konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, 
w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych lub podane dane są niepełne lub 
nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z 
usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Konkursu.

VIII Przetrwanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny
Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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: RODO, 
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Burmistrz 
Wołomina,  ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: 
iod@wolomin.org.pl.
3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu 
na  podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ww. Rozporządzenia;
4. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest komisja konkursowa 
powołana przez Burmistrza Wołomina.
5. Gromadzone przez Organizatora dane osobowe uczestników konkursu zostaną zniszczone 
niezwłocznie po przekazaniu nagród, nie później niż w dniu 1 lutego 2020 roku.
6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych, 
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,        
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.



IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo 
w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw 
własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 
intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu 
konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej 
zgody Administratora danych osobowych;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem Konkursu lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń 
Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
redakcja@wolomin.org.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod 
adresem www.facebook.com/wolomin i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i 
dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 
ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną lub pisemnie na 
wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin ważny jest na czas przeprowadzenia Konkursu oraz okres niezbędny do wysłania 
nagród.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 
wolomin.org



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

....................................................
imię i nazwisko (rodzica/opiekuna) uczestnika konkursu

...............................................................
telefon kontaktowy/ adres e-mail

OŚWIADCZENIE 1 (dla rodziców uczestników poniżej 18 roku życia)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka .............................................................................................
w Konkursie „Moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem” organizowanym przez Gminę 
Wołomin, a także oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 
postanowienia.

.....................................                   ............................. ..........................................................................
(data)   (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs „Moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem”
organizowany przez Gminę Wołomin, została wykonana samodzielnie przez:

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz
prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

.....................................                   ............................. ..........................................................................
(data)   (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin danych osobowych mojego dziecka zawartych w pracy 
konkursowej i ww. oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu 
„Moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem”.

.....................................                   ............................. ..........................................................................
(data)   (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)



OŚWIADCZENIE 2 (dla uczestników pełnoletnich)

....................................................
imię i nazwisko uczestnika konkursu

...............................................................
telefon kontaktowy/ adres e-mail

..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)

Zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu „Moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem” i 
akceptuję jego postanowienia. Ponadto oświadczam, że jestem autorem pracy złożonej na Konkurs 
„Moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem” organizowany przez Gminę Wołomin - 
przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich ani nie 
narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

.....................................                   ............................. ..........................................................................
(data)   (czytelny podpis uczestnika konkursu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin moich danych osobowych zawartych w pracy konkursowej i ww. 
oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu „Moje najpiękniejsze 
chwile z babcią/dziadkiem”.

.....................................                   ............................. ..........................................................................
(data)   (czytelny podpis uczestnika konkursu)


