
Regulamin konkursu “Złóż życzenia”

Bielański Ośrodek Kultury

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Złóż życzenia ”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Bielański
Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1 w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.12.2022 w momencie opublikowania posta
konkursowego na profilu Bielańskiego Ośrodka Kultury w serwisie społecznościowym
Facebook i Instagram będzie trwać do 15.12.2022 do godz. 17.00.

3. Celem Konkursu jest promocja Bielańskiego Ośrodka Kultury oraz zachęcanie
mieszkańców do aktywności i uczestnictwa w bielańskich wydarzeniach kulturalnych.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde
zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał
się treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 2. Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się na profilu Bielańskiego Ośrodka Kultury w serwisie
społecznościowym Facebook: facebook.com/BielanskiOsrodekKultury oraz Instagram
@bok_bielany.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą
konto osobiste w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram.

3. Zadania konkursowe polegają na przesłaniu na adres mailowy
konkursy@bielanski.waw.pl autorskich życzeń Bożonarodzeniowych.

4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

5. Konkurs jest moderowany. Wszystkie Komentarze, zawierające treści obraźliwe lub
obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne,
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności,
naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych,
a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez Organizatora i
których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez
moderatorów.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

-  gadżety BOK oraz Voucher na wybrane wydarzenie w BOK w miesiącu styczniu
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2. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikom Konkursu, których życzenia zostaną wybrane
przez pracowników BOK spośród zgłoszonych drogą mailową.

3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego maila.
Dodatkowo informacja o wygranej zostanie ogłoszona na naszych portalach
społecznościowych.

4. O sposobie odbioru nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej.

§ 4. Uczestnik konkursu  udziela Bielańskiemu Ośrodkowi Kultury nieodpłatnej i

nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z życzeń stworzonych na

potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) w zakresie następujących pól eksploatacji:

● wykorzystania w całości lub części do realizacji przez Organizatora,

● w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i

wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym

techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na

jakichkolwiek nośnikach,

● w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej –

publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,

niezależne od systemu, standardu i formatu, a także publiczne udostępnianie pracy

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie

wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, socialmediach,  TV,

Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji

przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem

satelity,

● wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej

liczbie nadań i wielkości nakładów,

● wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w tym

na stronie internetowej organizatora wraz z tekstami promocyjnymi do mediów, w tym

elektronicznych, to jest: portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu

ogólnopolskim, do udziału m. in. w konkursach i plebiscytach o zasięgu regionalnym,

ogólnopolskim i międzynarodowym.

● wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy, wykorzystanie w publikacjach,

folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach oraz wszelkich

innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą lub



współwydawcą jest Organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na

płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, banerach.

● Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem życzeń, i że nie narusza

jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

● Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i

przeróbek pracy w tym również do wykorzystania jej części lub całości oraz łączenia

z innymi utworami.

● Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na

podstawie oświadczenia złożonego przez autora życzeń.

§ 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielański Ośrodek
Kultury, w celu realizacji Konkursu w zakresie np: imię, nazwisko.

§ 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

● Administratorem danych osobowych, które Państwo powierzacie w trakcie korzystania z
oferty naszego ośrodka jest Bielański Ośrodek Kultury (dalej zwany BOK) z siedzibą w
Warszawie (01-913), ul. Goldoniego 1. Kontakt: tel. 22 834 65 47, email:
sekretariat@bielanski.waw.pl

● W celu zapewnienia najwyższej ochrony danych osobowych, Bielański Ośrodek Kultury
powołał Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów
prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące
przetwarzania Państwa danych przez BOK, to możecie się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@bielanski.waw.pl.

● Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: a) realizacji zawartych umów; b) prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; c) w pozostałych
przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

● Twoje dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na
rzecz BOK, np. w związku z obsługą systemów informatycznych.

● Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

● Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.



● W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: – Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
– Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; – Prawo do usunięcia
danych, na podstawie art. 17 „RODO”; – Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na
podstawie art. 18 „RODO”; – Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
„RODO”.

● Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

● Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

● Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa
się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

● W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa
zgody, to jej udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.

● Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio
zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady
przetwarzania danych osobowych uczestników.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w serwisie społecznościowym Facebook:
facebook.com/BielanskiOsrodekKultury w poście zapowiadającym konkurs “Złóż zyczenia”

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności
podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty
elektronicznej.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,
które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie
obowiązywać od chwili jego opublikowania na profilu Bielańskiego Ośrodka Kultury w
serwisie społecznościowym Facebook: facebook.com/BielanskiOsrodekKultury.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany.




