Regulamin Konkursu “Rządowe Programy NOWEFIO i PROO 2022”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu “Rządowe Programy NOWEFIO i PROO 2022”, zwanego dalej „Konkursem”, jest
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00124), przy al. Jana Pawła II 12 , zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs rozpocznie się 16 grudnia 2021r. (czwartek) w momencie opublikowania wpisu (posta konkursowego) w
serwisie Facebook i będzie trwać do 10 stycznia 2022r. (poniedziałek), do godz. 14:00.
3. Celem Konkursu jest promocja nowych konkursów “Rządowych Programów NOWEFIO i PROO 2022”.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do
Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje oraz
oświadcza, że udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji
do rozpowszechniania zgłoszenia obejmującego treść wpisu poprzez jego udostępnienie:
a) na stronie internetowej Organizatora,
b) na Profilu serwisów społecznościowych Facebook i Instagram Organizatora.
§ 2. Przebieg Konkursu
1. Konkurs odbędzie się na profilu NIW-CRSO na Facebooku:
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste
w serwisie Facebook.
3. Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi w danym poście konkursowym, chyba że treść
Regulaminu stanowi inaczej. Każda kolejna odpowiedź zamieszczona przez tego samego uczestnika, nie będzie
brana pod uwagę przy ocenie zadań konkursowych.
4. Nie dopuszcza się edycji komentarzy. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy ocenie zadań
konkursowych.
5. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu w komentarzu odpowiedzi na pytania związane z Konkursem
Rządowego Programu NOWEFIO i/lub PROO 2022.
6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach, osobno do każdego z 5 postów konkursowych
opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu NIW-CRSO
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci
7. Ocena zadań konkursowych, w zależności od zadania, będzie opierała się o:
a) przesłanie odpowiedzi w terminie i formie określonej w poście konkursowym,
b) kreatywność i atrakcyjność odpowiedzi,
c) wypełnienie zadania konkursowego w jak największym zakresie,
d) wskazanie prawidłowej odpowiedzi,
e) szybkość udzielonej odpowiedzi.
8. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś
prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające
powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych,
etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez
Organizatora i których treść nie będzie związana z tematem Konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.
§ 3. Nagrody
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1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów Rządowego Programu NOWEFIO i/lub PROO o wartości nie
przekraczającej 500 zł.
2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora:
a) 3 uczestnikom, których komentarze, ocenione w oparciu o kryteria wymienione § 2 ust. 7. znajdą się pod
pierwszym postem konkursowym,
b) 3 uczestnikom, których komentarze, ocenione w oparciu o kryteria wymienione § 2 ust. 7. znajdą się pod
drugim postem konkursowym,
c) 3 uczestnikom, których komentarze, ocenione w oparciu o kryteria wymienione § 2 ust. 7. znajdą się pod
trzecim postem konkursowym,
d) 3 uczestnikom, których komentarze, ocenione w oparciu o kryteria wymienione § 2 ust. 7. znajdą się pod
czwartym postem konkursowym,
e) 3 uczestnikom, których komentarze, ocenione w oparciu o kryteria wymienione § 2 ust. 7. znajdą się pod
piątym postem konkursowym.
3. Informację o wygranej Laureat otrzyma w formie odpowiedzi z profilu NIW-CRSO nadesłanego Komentarza.
4. O sposobie odbioru nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej na Facebooku za
pośrednictwem profilu NIW-CRSO https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci
5. Laureat może zostać poproszony o przekazanie adresu korespondencyjnego w celu przesłania nagród pocztą w
terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego swoich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, identyfikatora i adresu do
korespondencji. Uczestnik Konkursu udziela również zgody w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, a także
prezentacji jego wyników. Zgody udziela się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (Rozporządzenie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.
§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12.
2. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi, z Administratorem można się skontaktować
poprzez adres poczty elektronicznej (kontakt@niw.gov.pl), telefonicznie (22 468 44 00) lub pisemnie na adres
jego siedziby.
3. Administrator powołał tzw. Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować wszelkie wnioski związane z
Państwa prywatnością. Sugerujemy kontakt pocztą elektroniczną na adres: iod@niw.gov.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w § 4.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
6. W związku z gromadzeniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania ich kopii),
b) prawo do sprostowania (skorygowania) danych,
c) prawo do wezwania Administratora do ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
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e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących w NIW-CRSO.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w
przygotowanie i organizację Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
3. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i akceptuje zasady w nich opisane,
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz oświadcza, że post konkursowy został napisany
wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
al.
Jana
Pawła
II
12
oraz
na
profilu
NIW-CRSO
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci, na którym niniejszy Regulamin jest umieszczony w
postach konkursowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów
świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw
nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na
profilu NIW-CRSO https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim
związany.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga
Organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Konkursu, gdy liczba komentarzy będzie mniejsza niż dwa dla
jednego posta konkursowego lub kiedy nadesłane komentarze nie będą spełniały określonych w Regulaminie
warunków.
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