
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj książkę Justyny Sucheckiej „Young Power: 30 historii o tym, 

jak młodzi zmieniają świat”” 

 
I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Wygraj książkę Justyny Sucheckiej „Young Power: 30 
historii o tym, jak młodzi zmieniają świat”” jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 
m.st. Warszawy (dalej: SDK oraz Organizator). 

2. Regulamin Konkursu dostępny na stronie www.sdk.waw.pl. 
3. Nagrodą w Konkursie są 3 egzemplarze książki Justyny Sucheckiej „Young Power: 30 historii o 

tym, jak młodzi zmieniają świat” (cena katalogowa: 39,99 zł), przekazywane po 1 sztuce dla 
trzech równorzędnych laureatów. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem 
uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w 
Konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). 

5. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 
a. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą, 

lecz biorą udział w konkursie bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością 
gospodarczą, 

b. Pracownicy Organizatora, 
c. nie są osobami pozostającymi z organizatorem w stosunku cywilnoprawnym. 

6. Konkurs będzie trwał w dniach od 27.01.2021 r. do 29.01.2021 r. do godziny 12:00. 
7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w komentarzu pod postem konkursowym po 

godzinie 12:00. 
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez Portal 

Facebook, ani z nim związany. 
9. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 
10. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie 

roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 
11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu – Astrid Jarosławska, 

kontakt: a.jaroslawska@sdk.waw.pl. 
 

II Cele Konkursu 
1. Promocja spotkania literackiego z Justyną Suchecką, autorką książki „Young Power: 30 historii 

o tym, jak młodzi zmieniają świat”, które odbędzie się 31.01.2021 r. w siedzibie SDK i będzie 

transmitowane na żywo na profilu SDK na Facebooku. 

2. Integracja miłośników książek młodzieżowych.  

3. Promowanie czytelnictwa. 

 

http://www.sdk.waw.pl/
mailto:a.jaroslawska@sdk.waw.pl?subject=Hiperłącze%20z%20przekierowaniem%20do%20wskazanego%20adresu%20mailowego


 

 

III Zasady Konkursu 
1. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu na fanpage`u SDK: 

https://www.facebook.com/sluzewskidomkultury/ autorskiego komentarza do posta 

konkursowego z dn. 27.01.2021 r. 

2. Komentarze konkursowe można zgłaszać pod postem konkursowym do 29.01.2021 r. do 

godziny 11:59. 

3. Publikując komentarz w poście, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest  jedynym  autorem opublikowanej 

przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania komentarzy zawierających 

treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, złej jakości, ze znakami 

wodnymi i reklamowe. 

6. O wynikach Konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która składa się z pracowników 

Służewskiego Domu Kultury. 

7. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora czuwać będzie nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu.  

8. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało: 

a. zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, 

b. wyłonienie laureatów Konkursu, które będzie brało pod uwagę: kreatywność oraz 

zaangażowanie w wykonaniu zadania, 

c. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności Komisji Konkursowej i wynik 

Konkursu (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). 

9. Po zakończonym posiedzeniu, wybrany członek Komisji ogłosi wyniki konkursu w komentarzu 
do posta konkursowego na profilu SDK na Facebooku, w którym poprosi zwycięzców o 
kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia szczegółów odbioru (podanie imienia i 
nazwiska osoby uprawnionej do odbioru książki, ustalenia terminu odbioru nagrody oraz 
podpisania protokołu przekazania nagrody). 

10. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.  

11. Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie nagród nieodebranych przez 

laureatów. 

IV Nagrody 

1. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu. 

2. Przewidziane są 3 równorzędne nagrody (po jednej dla każdego laureata Konkursu) w 

postaci książki Justyny Sucheckiej „Young Power: 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają 

świat”. 

3. Po odbiór nagrody należy zgłosić się do sekretariatu SDK przy ul. J.S. Bacha 15 w Warszawie, 

nie później jak 12 lutego 2021 r. 

4. Jeśli laureatem konkursu okaże się osoba niepełnoletnia, podstawą do wydania nagrody 

będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz odbiór nagrody 

przez tę osobę. 

5. Protokół przekazania nagrody stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

https://www.facebook.com/sluzewskidomkultury/


 

 

V Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi praw do dowolnego wykorzystania 

opublikowanych w ramach Konkursu zdjęć, bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Służewskiego Domu Kultury w 

Warszawie. 

3. Organizator może przedłużyć termin nadsyłania komentarzy konkursowych. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest 

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 

Warszawa. Kontakt: (22) 843-91-01, sdk@sdk.waw.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@sdk.waw.pl – p. 

Maksymilian Michalski. 

3. Dane są przetwarzane w celu: 

a. Przeprowadzenia konkursu;  

b. Wydania nagrody; 

c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z 

przekazaniem nagrody; 

4. Odbiorcami Państwa danych będą: 

a. Dostawca usługi hostingowej SDK – firma H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina 

Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP 7822622168 – publikacja wyników konkursu na 

stronie www organizatora; 

b. Portal Facebook 

5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres: 

a. Imię i nazwisko – jeden miesiąc (30 dni). 

7. Przysługują Państwu następujące prawa: 

a. Prawo dostępu do danych; 

b. Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 

c. Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne 

do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z 

prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić 

obowiązek wynikający z przepisów prawa; 

d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania 

prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności 

przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

e. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie 

zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 



 

 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. Podanie danych: 

a. Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie  

b. Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego 

– w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody; 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 

  



 

 

Załącznik nr 1. 

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w 

konkursie 

„Wygraj książkę Justyny Sucheckiej „Young Power: 30 historii o tym, 

jak młodzi zmieniają świat”” 
 

Ja, niżej podpisany opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego 

podopiecznej/podpiecznego ……………………………………………………………. do wysłania zgłoszenia w w/w 

Konkursie i deklaruję, że – w przypadku wygranej – odbiorę nagrodę zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Konkursu. 

 

 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)  



 

 

Załącznik nr 2. 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 29.01.2021 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 

„Wygraj książkę Justyny Sucheckiej „Young Power: 30 historii o tym, 

jak młodzi zmieniają świat”” 

 

Komisja konkursowa w składzie ustalonym przez Organizatora przyznała trzy równorzędne nagrody: 

 

• . 

• . 

• . 

Po posiedzeniu wybrany członek komisji ogłosi wyniki konkursu w komentarzu do posta 
konkursowego na profilu SDK na Facebooku, w którym poprosi zwycięzców o kontakt w wiadomości 
prywatnej w celu ustalenia szczegółów odbioru (podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do 
odbioru książki, ustalenia terminu odbioru nagrody oraz podpisania protokołu przekazania nagrody). 

 

 

 

 

 

Czytelne podpisy członków Komisji konkursowej  



 

 

Załącznik nr 3. 

Protokół przekazania nagrody rzeczowej w ramach konkursu: 

„Wygraj książkę Justyny Sucheckiej „Young Power: 30 historii o tym, 

jak młodzi zmieniają świat”” 
 

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przekazuje nagrodę w postaci książki Justyny Sucheckiej 
„Young Power: 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat” o wartości łącznej: 39,99 zł (cena katalogowa nagrody) 

 
 

(imię)* (nazwisko)* 

*W przypadku osób nieletnich odbiór nagrody kwituje rodzic/prawny opiekun. 
 
 
     
(data, czytelny podpis Odbiorcy)        (podpis Organizatora) 

 
 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: 

Imię, nazwisko przez 

Służewski  Dom  Kultury  w  Dzielnicy  Mokotów  m. st.  Warszawy,  ul. J. S. Bacha 15,  02-743 Warszawa, tel. (22) 843-91-01, 
sdk@sdk.waw.pl, zwanym Administratorem Danych Osobowych, w  celu  zrealizowania  czynności  związanych  z odebraniem  
nagrody  w  Konkursie z okazji Dnia Dziecka 2020 r. 
Podanie danych jest warunkiem umownym Regulaminu. Nie podanie danych uniemożliwi odebranie nagrody konkursowej. 
Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu oraz po jego zakończeniu w celu obowiązku 
archiwizacyjnego (5 lat od momentu zakończenia konkursu). Po ustaniu obowiązku archiwizacyjnego zostaną one usunięte. 
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 
- anulowania wydanej zgody; 
- dostępu do danych, uzyskania kopii; 
- do sprostowania danych; 
- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; 
- do ograniczenia przetwarzania danych; 
- do przenoszenia danych; 
- do złożenia skargi do organu nadzorczego; 
 
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych mailowo pod adresem: iod@sdk.waw.pl 
 
 

…………………….………………………………………… 
(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

mailto:sdk@sdk.waw.pl
mailto:iod@sdk.waw.pl

