
 
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O AKCJI EKSPLORACYJNO-HISTORYCZNEJ „JEZIORO 

TAJEMNIC” 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Starosta Drawski, zwany dalej Organizatorem.  
2. Konkurs jest organizowany w okresie od 09  do 24 sierpnia 2018 r. w dni robocze. 
3. Celem konkursu jest:  

a) upowszechnianie akcji „jezioro Tajemnic”, 
b) kreowanie wizerunku Powiatu Drawskiego jako regionu związanego z własnym 

dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym i historycznym. 
 

 
§ 2. Zasady konkursu 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.  

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin, tj. małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, 

dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także 

rodzeństwo. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.   

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytania 

konkursowe, które będą pojawiały się na Facebooku akcji „Jezioro tajemnic” w 

terminie od 09 do 24 sierpnia 2018 r. włącznie, w dni robocze. 

5. Konkurs danego dnia wygrywa uczestnik, który jako pierwszy poda prawidłową 

odpowiedź w formie komentarza pod pytaniem zadanym na Facebooku akcji „Jezioro 

tajemnic”. 

6. Ta sama osoba może  wygrać w konkursie tylko raz w okresie, o którym mowa 

w §1 ust. 2. 

7. Wyniki konkursu będą ogłaszane każdego dnia na Facebooku akcji „Jezioro tajemnic”  

do godziny  14³° . 

§ 3. Nagrody 
 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody.  

2. Każda osoba wygrywająca danego dnia konkurs otrzyma koszulkę z logo akcji „Jezioro 

Tajemnic”. Koszulkę należy odebrać osobiście w ciągu siedmiu dni roboczych 

w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. W przeciwnym wypadku nagroda 

przepada. 

§ 4. Ochrona Danych Osobowych 
 

1. Uczestnik Konkursu wiedzy o Akcji Eksploracyjno - Historycznej Jezioro Tajemnic 

odpowiadając na pytanie konkursowe automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie 

danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem 

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, s. 1), zwanego w dalszej treści RODO. 

3. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe 

w Drawsku Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 

94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl. 

4. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim jest 

Magdalena Jóźwiak, tel. 94 36 30 187, e-mail: iod@powiatdrawski.pl 

5. Dane osobowe zwycięzców konkursów przetwarzane będą w celach przyznania, wydania, 

odbioru i rozliczenia nagród. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Starostwa Powiatowego odpowiedzialni 

merytorycznie za przeprowadzenie Konkursu. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w Konkursu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji. 

8. Uczestnik Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 

wobec nich profilowania. 

 

§ 5. Przepisy końcowe i dodatkowe informacje 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na ewentualne 
nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji konkursu. Informacje na 
temat ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie internetowej: 
www.jeziorotajemnic.pl  
2. W sprawach dotyczących szczegółów konkursu można kontaktować się bezpośrednio                              
z koordynatorem konkursu Janem Kubabskim, tel. 94 36 301 85, e-mail: 
j.kubabski@powiatdrawski.pl  
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 
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