Regulamin
"Rozpoznaj zdjęcie"
I. CEL
1. Promowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez social media.
II. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Niepodległości 4
w Inowrocławiu.
III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Akcja przeznaczona jest dla osób w każdym przedziale wiekowym (w przypadku osób
niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego), a udział jest
jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
2. Zdjęcia konkursowe udostępniane za pośrednictwem fanpage Ośrodka Sportu i Rekreacji
w portalu społecznościowego facebook.com.
3. Akcja trwa od 28 października 2020 r. do odwołania, w cyklach tygodniowych.
4. Zabawa polega na określeniu kto, bądź co znajduje się na fotografii, która związana będzie
z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
5. Odpowiedź należy zamieszczać w komentarzu pod zdjęciem konkursowym bądź wysłać
wiadomością prywatną na fanpage OSiR Inowrocław na portalu facebook.com.
IV. NAGRODY
1. Przyznana zostanie nagroda główna oraz drobne nagrody pocieszenia.
2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od publikacji zdjęcia na fanpage OSiR
Inowrocław na portalu facebook.com.
3. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
V. INFORMACJE
1. Wszelkie informacje dotyczące akcji znajdować się będą na stronie Organizatora tj.
www.osir.inowroclaw.pl oraz na facebooku: www.facebook.com/osir.ino.
2. Wszelkie pytania należy kierować na adres: www.facebook.com/osir.ino lub drogą mailową:
marketing@osir.inowroclaw.pl.
3. Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia akcji.
4. Po zakończeniu akcji zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki.
VI. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław,
al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, Internet:
www.osir.inowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.

3.
-

Dane podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
uczestnictwa swoim/dziecka w zabawie "Rozpoznaj zdjęcie" (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
informacyjnym np. wyniki zabawy, informacje prasowe,
dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji
imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych
i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać
dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt
3., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z zabawą i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w akcji, jednakże nie
dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do
przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa
w akcji, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia w zabawie.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy
od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych
obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od
administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana oraz
dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy
al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350, e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl.

