
REGULAMIN KONKURSU „Najpiękniejsze stoisko KGW” 

§ 1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest Małopolski 
Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1, 
31-481 Kraków (zwane dalej „Organizatorem”).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 
przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do
tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/
(zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. przygotowanie stoiska podczas wydarzenia typu: targi, wystawa, dożynki itp., a następnie 
zrobienie jego fotografii. 
b. zamieścić na stosiku w widocznym miejscu informację o uczestniczeniu w Konkursie 
(wzór informacji do zamieszczenia na stoisku zostanie przygotowany przez Organizatora i 
będzie go można ściągnąć ze strony: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ 
b. należy wykonać dwie konkursowe fotografie stoiska:

 jedno zdjęcie prezentujące samo stoisko,

 drugie zdjęcie stoiska wraz z przedstawicielem/przedstawicielami Koła Gospodyń 
Wiejskich 

2. Dwa wykonane zdjęcia należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego 
wraz z każdorazowym podpisaniem zdjęcia nazwą koła gospodyń wiejskich. 
3. Osoba przesyłająca zdjęcia pod postem konkursowym zobligowana jest do polubienia 
Fanpage https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/
§ 4. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich, które:
a) działające na terenie województwa małopolskiego,
b) zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu;
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 
Facebook;
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
§ 5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
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1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na 
portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: 
https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/.
2. Konkurs trwa od dnia 5 lipca 2019 do 5 września do godz. 23:59.
§ 6. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę główną za zajęcie I miejsca i dwie nagrody za 
zajęcie II i III miejsca dla Kół Gospodyń Wiejskich wyłonionych w sposób wskazany w §6. 
§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 
wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy atrakcyjności przygotowania
stoiska i jego ujęcia na nadesłanych fotografiach przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni: 1 zwycięzcę, 1 laureata II miejsca, 1 
laureata III miejsca. 
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 4 dni roboczych od 
momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta 
konkursowego na https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 
godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u 
https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ prywatnej wiadomości z następującymi 
danymi:
a. Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu/ adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego 
czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika 
prawa do nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane/dostarczone/wręczone Uczestnikom w 
terminie, o którym laureat zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej 
od Organizatora.
10. W przypadku wysyłki nagrody na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny 
koszty przesyłki ponosi Organizator.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 
Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
poszczególnych nagród.
§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących
po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do 
korespondencji 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 oraz regulaminem Facebooka, w 
szczególności uczestników, którzy:
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a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na 
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 
tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebooka.
§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 
Uczestnika do Konkursu. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu 
Uczestnikowi.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa
w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie
§ 10. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy konkursu, z chwilą przystąpienia do konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz 
Organizatora majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez siebie fotografii wraz z 
przeniesieniem własności egzemplarzy fotografii na następujących polach eksploatacji: 
Umieszczenie i rozpowszechnianie zapisu z konkursu i wykonanych prac na stronie 
internetowej Organizatora
2. W razie naruszenie przez Uczestnika konkursu jakichkolwiek praw osób trzecich, ponosi 
on wyłączna odpowiedzialność wobec tych osób. Organizator nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07. 2019 r. i obowiązuje do 05.09.2019 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u: 
https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 
https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/.
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Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Konkursu foto graficznego „Rolnicza Małopolska”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu  fotograficznego  „Rolnicza
Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR” i akceptuję wszystkie warunki tego regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z
siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji:
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych
zawartych w ww. oświadczeniu, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu w związku z
udziałem w konkursie fotograficznym „Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o
funduszach  unijnych  na  obszarach  wiejskich,  przede  wszystkim o  Europejskim Funduszu
Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezentacja prac zwierających moje dane
osobowe  w  postaci:  imienia  i  nazwiska  będzie  miała  miejsce  na  portalu  internetowym
ARiMR  pod  adresem:  www.arimr.gov.pl,  profilu  Małopolskiego  Oddziału  Regionalnego
ARiMR w mediach społecznościowych, tj. Facebook, materiałach promocyjnych i prasowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi jedynie realizację
celu wskazanego w treści powyższej zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym
momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny
Administratora  danych  z  dopiskiem  „Ochrona  danych  osobowych”  lub  na  adres  poczty
elektronicznej:  info@arimr.gov.pl,  iod@arimr.gov.pl.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
wycofaniem.

...............................               ...................…………………. 

Miejscowość i data                        Czytelny podpis

 w przypadku małoletniego klauzulę tę podpisuje w jego imieniu opiekun prawny.
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