REGULAMIN konkursu ŁAP DESZCZ
1. DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Organizator Konkursu to Fundacja BIZNES DLA KLIMATU ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868
Gdańsk; NIP: 583-34-36-474; REGON: 389954940; KRS: 0000918671 (dalej również:
„Fundacja” lub „Organizator”).
Fanpage oznacza profil prowadzony w Serwisie Facebook pod adresem Wszystko w
Twoich rękach | Facebook
Konkurs oznacza konkurs pod nazwą ŁAP DESZCZ przeprowadzany przez Fundację BIZNES
DLA KLIMATU w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Komisja Konkursowa (JURY) oznacza komisję powołaną przez Organizatora składającą
się z 3 osób, która odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie
Laureatów Konkursu.
Laureaci Konkursu to Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia Konkursowego, za które
Komisja Konkursowa (JURY) w imieniu Organizatora Konkursu przyznała Nagrodę.
Nagroda oznacza beczkę na wodę deszczową, która zostanie przekazana wskazanej przez
zwycięzcę instytucji publicznej (o tym dalej w zasadach przyznawania nagrody)
Okres Trwania Konkursu oznacza okres od dnia ogłoszenia na Fanpage Konkursu i
publikacji Regulaminu na stronie internetowej, podczas którego przyjmowane są
Zgłoszenia Konkursowe, do dnia wyłonienia Laureatów Konkursu.
Serwis Facebook oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com.
Uczestnik to użytkownik sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki
uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu. Uczestnikami
mogą być osoby niepełnoletnie, jeśli posiadają zgodę swojego opiekuna prawnego na
uczestnictwo w Konkursie.
Zgłoszenie Konkursowe stanowi poprawnie wypełniony formularz na stronie Wszystko w
Twoich rękach (manifestklimatyczny.pl)
Zgoda Uczestnika oznacza zgodę, którą wyraża uczestnik na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora w celu organizacji i realizacji Konkursu, w zakresie i na
zasadach wynikających z pkt 9 Regulaminu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin jest dostępny na stronie Wszystko w Twoich rękach
(manifestklimatyczny.pl)
2.2. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe i tym samym przystępując do Konkursu,
Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Zgłoszeniu Konkursowym w
celach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane
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z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i
informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są
Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook.
Organizator zwalnia w całości Serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności
wobec Uczestników wynikającej z organizacji Konkursu.
2.4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom
określonym w w/w ustawie.
3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. W celu skutecznego złożenia Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik musi spełnić
warunki z pkt 3.2 – 3.3 Regulaminu oraz w serwisie Facebook pod postem
informującym o Konkursie umieścić komentarz z hasłem: #maparetencji i miejscem
swojego zamieszkania.
3.2. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści wulgarnych, obelżywych,
nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób
sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia
Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz
dóbr osobistych osób trzecich.
3.3. Zgłoszenie Konkursowe musi stanowić oryginalne, autorskie dzieło (zdjęcie).
3.4. Zgłoszenie Konkursowe niespełniające wymogów określonych w punkcie 3.2 – 3.3
powyżej nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do
ubiegania się o Nagrodę.
3.5. Zgłoszenie Konkursowe polega na zalogowaniu się na stronie Mapy Retencji
Wszystko w Twoich rękach (manifestklimatyczny.pl) oraz wypełnienie formularza.
Należy załączyć autorskie zdjęcia posiadanych zbiorników retencyjnych. W polu
„Informacje dodatkowe” należy wskazać instytucję publiczną, do której trafić ma
jedna z trzech beczek na wodę deszczową. Wybór należy uzasadnić. Pod postem w
serwisie Facebook należy pozostawić komentarz z hasłem: #maparetencji oraz
miejscem zamieszkania.
3.6. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które umieściły skuteczne Zgłoszenie
Konkursowe, a których uzasadnienie Komisja Konkursowa (JURY) uznała za
najbardziej kreatywne spośród wszystkich udzielonych w Zgłoszeniach
Konkursowych.
3.7. Uczestnik może wysłać maksymalnie 1 Zgłoszenie Konkursowe. W przypadku
ponownego umieszczenia Zgłoszenia Konkursowego, nie jest ono brane pod uwagę
w Konkursie.
3.8. Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są od chwili jego ogłoszenia w formie posta
(wpisu) na Fanpage Manifestu Klimatycznego Wszystko w Twoich rękach |
Facebook w dniu 01.12.2021r. i trwa do 28.02.2022. do godziny 23:59.
3.9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4. WYDANIE NAGRODY
4.1. Organizator w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania Zgłoszeń
Konkursowych, o którym mowa w pkt 3.7 Regulaminu, drogą mailową
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

skontaktuje się z Laureatami Konkursu w formie w celu potwierdzenia
uzyskania przez danego Uczestnika statusu Laureata Konkursu.
Organizator zobowiązuje się samodzielnie skontaktować z instytucją
publiczną wskazaną przez Laureata Konkursu, w celu poinformowania o
nagrodzie i umówienia sposobu jej dostarczenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Laureata Konkursu w
przypadku, gdy wskazana instytucja publiczna odmówi przyjęcia Nagrody.
W przypadku, gdy instytucja publiczna wskazana przez Laureata Nagrody
odmówi jej przyjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia
kolejnego Laureata Nagrody.
Po przyjęciu wszystkich trzech Nagród Organizator opublikuje listę
zwycięzców w postaci postu w serwisie Facebook oraz na stronie www
Manifestu Klimatycznego.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego traktowane jest jako równoczesne
oświadczenie, że treść Zgłoszenia Konkursowego nie narusza praw osób trzecich, w
szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5.2. W przypadku, gdy zgłoszenie jest Utworem w rozumieniu przepisów Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019.1231 t.j. z późn. zm.)., z
chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie
prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu
oraz prawa do wykonywania zależnych praw autorskich Zgłoszenia, we wszystkich
krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych,
wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub
innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie
nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych,
publiczne wyświetlanie, , modyfikowanie, wyłączne używanie i wykorzystanie we
wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i edukacyjnej.
5.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia
Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.2, Laureatowi Konkursu nie przysługuje
wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia
finansowe Laureata Konkursu
z powyższego tytułu.
5.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania
nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.
6. DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA (ADMINISTRATORA)
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
6.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jako administratora, danych podanych przez Uczestnika przy
dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych
z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem
Nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może
także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt
4.1. w celach tam określonych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

udziału w Konkursie
i odbioru Nagrody.
Uczestnik Konkursu na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uzyskuje informację, że
administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja BIZNES DLA
KLIMATU, której dane znajdują się w punkcie 1 niniejszego Regulaminu, (dalej
również: „Administrator”).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda
Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Konkursu ŁAP DESZCZ, w tym
ewentualnego przyznania i wydania Nagrody. Dane osobowe będą również
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, obejmujących ustalenie, dochodzenie lub
obronę roszczeń.
Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy
złożyć pisemnie lub w wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) do Administratora na adres fundacja@biznesdlaklimatu.pl.
Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania
danych Uczestnika przez Administratora, co uniemożliwi dalszy udział w Konkursie;
nie będzie jednak możliwe usunięcie wpisów, które do czasu cofnięcia zgody zostały
upublicznione.
Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres email, adres korespondencyjny.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych,
zleceniobiorcom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym (procesorom),
którzy wykonują określone czynności wspierające proces zarządzania u
Administratora, w szczególności świadczą obsługę systemów teleinformatycznych.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul
ochrony danych – do Państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.
Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia udzielonej
zgody, usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny w kwestii ustalenia,
dochodzenia oraz obrony roszczeń lub do momentu cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

7. REKLAMACJE
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7.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa (JURY).
7.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@biznesdlaklimatu.pl przez
cały Okres Trwania Konkursu, oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż
w terminie 5 (pięciu) dni od daty zakończenia Konkursu.
7.3. Reklamacje wpływające po terminie określonym w punkcie 7.2 nie będą
rozpatrywane.
7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres
e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie
odpowiedzi na reklamację drogą mailową, zgodnie z pkt 7.5. Regulaminu, oraz
zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
7.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie
10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie
powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.
7.6. Od decyzji Komisji Konkursowej (JURY) rozstrzygającej w przedmiocie złożonej
reklamacji nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń przed sądem.
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich
praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik
Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
8.2. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest
zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych
danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w
Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
8.3. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że postępują w sposób niezgodny
z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą
zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić
prawo do Nagrody.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona
warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, na
Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat.
9.2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych
z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9.4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na
Fanpage’u oraz na stronie Wszystko w Twoich rękach (manifestklimatyczny.pl)
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