
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„Ekologiczna Polska – przegląd ciekawostek” 

 
§ 1 

Organizatorem Konkursu jest EKOMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni (ul. Partyzantów 
24D, 32-700 Bochnia, NIP 868-196-25-07). 
 

§ 2 
1. Regulamin ustala tryb przeprowadzenia Konkursu polegającego na udzieleniu 

prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone na profilu 
społecznościowym Facebook Organizatora pod adresem 
https://www.facebook.com/ekombud.  

2. Codziennie w godzinach między 11:00 a 13:00 publikowane będzie jedno pytanie 
konkursowe.  

3. Na profilu w portalu społecznościowym wskazanym w ust. 1 opublikowane są 
także informacje dodatkowe, mające na celu ułatwienie udzielenia prawidłowej 
odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

4. Celami Konkursu są: 
a) promowanie proekologicznych działań, 
b) rozwijanie wrażliwości proekologicznej. 

5. Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem zamieszcza się na stronie 
internetowej (www.recykling.ekombud.pl) i portalu społecznościowym 
Facebook (www.facebook.com/ekombud/) Organizatora.  

 
§ 3 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do pełnoletnich osób 
fizycznych. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. nie można 
udzielać odpowiedzi na pytania konkursowe w imieniu osób trzecich. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

§ 4 
1. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem, w którym opublikowano 

pytanie konkursowe. Odpowiedzi należy udzielić tego samego dnia do godz. 
24:00.  
 

https://www.facebook.com/ekombud


 

 

2. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna zostać sformułowana w sposób 
jednoznaczny. 

3. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych, 
naruszających dobra osobiste innych osób lub naruszających zasady współżycia 
społecznego.  

 
§ 5 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch turach, z których każda trwać 
będzie 5 dni. 
Pierwsza tura Konkursu zostanie przeprowadzona w dniach 16-20.11.2020 
Druga tura Konkursu zostanie przeprowadzona w dniach 23-27.11.2020 
 

§ 6 
1. Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe jest zestaw składający się z koca polarowego oraz kubka 
termicznego. 

2. Codziennie nagradzana będzie jedna osoba, która jako pierwsza udzieliła 
prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

3. Jeżeli w danym dniu nie zostanie udzielona prawidłowa odpowiedź na pytanie 
konkursowe, nagroda opisana w ust. 1 zostanie przyznana jako nagroda 
dodatkowa dla osoby, która jako druga w kolejności udzieli prawidłowej 
odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowane w najbliższym dniu 
następującym po dniu, w którym nie została udzielona prawidłowa odpowiedź. 

4. Organizator po zakończeniu każdej tury Konkursu, skontaktuje się z Laureatami 
Konkursu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

5. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie przez Organizatora dla celów Konkursu danych 
osobowych Uczestnika zamieszczonych przez Uczestnika na portalu 
społecznościowym Facebook 

6. Laureat konkursu, w celu odbioru nagrody opisanej w ust. 1 obowiązany będzie 
do podania danych adresowych (adres do korespondencji) oraz przesłania na 
adres e-mail Organizatora (tj. biuro@ekombud.pl ) skanu lub zdjęcia 
własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów Konkursu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 



 

 

7. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi w terminie 10 dni od dnia otrzymania 
przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 5. 

8. Nagrody nieodebrane przepadają i przechodzą na własność Organizatorów. 
 

§ 7 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Organizatora 

(Facebook), po zakończeniu każdej tury Konkursu, tj. w dniu 23.11.2020 r. oraz w 
dniu 30.11.2020 r. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych listy Laureatów na stronie internetowej 
wskazanej w ust. 1, z podaniem danych Laureatów, o których mowa w § 6 ust. 5. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi 
niespełniających wymienionych w Regulaminie wymogów. 

 
§ 8 

Organizatorzy konkursu mogą odstąpić od rozstrzygnięcia Konkursu lub unieważnić 
Konkurs bez podania przyczyny. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia 
Konkursu lub unieważnieniu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
wskazanej w § 2 ust. 1. 
 

§ 9 
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz poprawiania lub żądania ich usunięcia. W tym celu Uczestnicy 
Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
 

 
§ 10 

Regulamin Konkursu „Ekologiczna Polska – przegląd ciekawostek”  wchodzi w życie z 
dniem 13 listopada 2020 r. 
 
  



 

 

Załącznik nr 1 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

DLA CELÓW KONKURSU  
 

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ………………………………………………………, zgodnie z art. 13 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 
26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych – RODO), oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu 
„Ekologiczna Polska – przegląd ciekawostek”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam 
jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
Konkursu do celów organizacyjnych. 
 

 
…………………………………….. 

data i podpis uczestnika konkursu 
 
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ……………………………………………………, wyrażam/ nie 
wyrażam1 zgody na publikacje moich danych osobowych (jeśli znajdę się na liście osób 
wyróżnionych bądź nagrodzonych) w mediach, w tym mediach społecznościowych, 
oraz na stronach internetowych Organizatora oraz dla celów promocyjnych. Wyrażenie 
zgody na publikację danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość 
otrzymania nagrody. 
 
Dane do korespondencji: 
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….………. 
2. Adres do korespondencji: …………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………….. 
data i podpis uczestnika konkursu 

 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 


