
Regulamin konkursu internetowego
"150 lat Kamieniołomu w Miękini”

1. Regulamin określa zasady konkursu „150 lat kamieniołomu w Miękini”, zwanego dalej 
„konkursem", ogłaszanym na stronie internetowej www.miekinia.eu. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini (e-mail: 
szem@miekinia.eu).

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych historią kamieniołomu w 
Miękini. 

4. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz. 
5. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców/ opiekunów 

prawnych.
6. Udział w konkursie polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza internetowego 

zawierającego pytania testowe dotyczące historii kamieniołomu w Miękini w terminie 
do 31.12.2020 r.

7. Wśród uczestników konkursu którzy prawidłowo odpowiedzą na co najmniej połowę 
pytań rozlosowane będą nagrody rzeczowe. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.miekinia.eu, oraz w 
serwisie Facebook na stronie Organizatora.

9. Ze zwycięzcą Organizator skontaktuje się drogą mailową na adres podany w 
formularzu lub telefonicznie. 

10. Nagrody będzie można odebrać osobiście lub w inny sposób uzgodniony z 
organizatorem. Organizator ponosi koszty dostarczenia nagród wyłącznie na terenie 
Polski. 

11. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, nie poda adresu do wysyłki nagrody lub nie 
odbierze nagrody w ciągu 10 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników, prawo do 
nagrody wygasa. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 
na organizowanie Konkursu. 

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące przetwarzania danych w konkursie „150 lat kamieniołomu w Miękini”

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Stowarzyszenie Zielona 
Energia Miękini, Miękinia 426, 32-065 Krzeszowice mail: szem@miekinia.eu. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, 
a w przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna prawnego, 
będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji 
informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej www.miekinia.eu oraz na portalu 
społecznościowym FB na stronie Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i 
zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 
2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej 
RODO. 



3. Odbiorcami danych osobowych, mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych, na podstawie przepisów prawa, instytucja współfinansujące, właściciel portalu 
społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych 
określanych przez Facebook dostępnych poda adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy, komisja konkursowa.

4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie 

jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych; 
 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia zorganizowania 

Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród oraz 
rozliczenia projektu.


