
 
 

Konkursowa szarża HUZARA 

REGULAMIN 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Konkursowa szarża HUZARA” (zwanego dalej „Konkursem”) HUZAR PSP 

S.A., ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Czas trwania Konkursu: do 20 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem  

i akceptuje zapisy w nim zawarte. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 

847). 

6. Wszystkie informacje na temat konkursu publikowane będą na fanpage HUZARA na portalu 

społecznościowym Facebook lub na www.huzar.eu.  

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 

kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników 

Organizatora.  

 

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:  

 posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,  

 bycie Fanem HUZARA na Facebooku,  

 zamieszczenie odpowiedzi na pytanie/rozwiązania zadania w komentarzu pod postem 

ogłaszającym konkurs lub przesłanie odpowiedzi w wiadomości prywatnej lub przesłanie 

odpowiedzi na adres konkurs@huzar.eu (zależnie od polecenia zawartego w zadaniu). 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na 

opublikowanie przez Organizatora danych Zwycięzców (imię, nazwisko), nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku Uczestnika i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celu publikacji w mediach 

internetowych HUZARA (www, newsletter, portal społecznościowy, itp.) oraz w prasie drukowanej 

(gazeta HUZAR Twoja Stacja, itp.).  

6. Treść zgody wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

http://www.huzar.eu/
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§ 3. NAGRODY 

1. Nagrodami w konkursie są upominki ufundowane przez Organizatora. 

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę, ani na Nagrodę innego rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani 

jakakolwiek inna Nagroda. 

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Laureatów Nagrody głównej i Wyróżnień wyłania Komisja Konkursowa. 

2. Tryb pracy Komisji Konkursowe określa Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowiący Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. O formie przekazania nagrody Laureaci nagród będą informowani we wspomnianej w pkt. 6 

niniejszego paragrafu wiadomości przesłanej w wiadomości prywatnej na portalu 

społecznościowym Facebook lub mailowo (zależnie od rodzaju konkursu) w czasie 3 dni roboczych 

od momentu wyłonienia Zwycięzcy danego zadania konkursowego. 

4. Laureaci nagród zobowiązani są w ciągu 2 dni do przekazania Organizatorowi (za pośrednictwem 

wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook lub mailem na adres zwrotny), 

danych niezbędnych do dostarczenia nagrody.  

5. W przypadku niedostarczenia danych Organizator nie dostarczy nagrody. 

6. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcom, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie, w tym 

prawo do wykonywania zależnych praw autorskich (tj. prawo m. in. do tłumaczenia, przeróbek, 

opracowań, zmiany), do nagrodzonych odpowiedzi na zadania konkursowe Zwycięzców, na polu 

eksploatacji obejmującym publikację pracy na stronie www.huzar.eu oraz w mediach Organizatora 

(facebook, newsletter, gazeta, itp.). 

7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym 

na opublikowanie przez Organizatora danych osobowych Zwycięzców (imię, nazwisko, wizerunek) 

na stronie www.huzar.eu oraz w mediach Organizatora (facebook, newsletter, gazeta, itp.). 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy Facebook oraz poczty 
elektronicznej. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 
strony Facebooka.  

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia danego zadania konkursowego. 

http://www.huzar.eu/
http://www.huzar.eu/
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2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 

Organizatora z dopiskiem „Konkursowa szarża HUZARA”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni do daty zgłoszenia. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne przepisy prawa. 

2. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić prace konkursowe niezgodne z Regulaminem, odbiegające 

od tematu lub wadliwe technicznie. 

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 HUZARA lub na stronie internetowej www.huzar.eu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania Konkursu bez podawania 

przyczyny. Informacja o wtrzymaniu lub anulowaniu Konkursu zamieszczona będzie na fanpage 

HUZARA lub na stronie internetowej www.huzar.eu. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Konkursowa szarża HUZARA” 
 

Regulamin prac Komisji Konkursowej 

1. Komisja Konkursowe (Komisja) rozpoczyna swoją działalność z dniem powołania i rozwiązana 
zostaje z chwilą upłynięcia 14 dni po ogłoszeniu wyników ostatniego zadania konkursowego. 

2. Członkowie Komisji nie biorą udziału w Konkursie. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą jej Członkowie: 

– Przewodniczący Komisji 

– Zastępca Przewodniczącego Komisji 

– Sekretarz Komisji 

– Członek Komisji 

– Członek Komisji 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku Jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego. 

5. Członkowie Komisji Konkursowej obradują na posiedzeniach zamkniętych. Poza ustalonymi przez 
Komisję Konkursową wynikami Konkursu, prace Komisji Konkursowej nie podlegają ujawnieniu, w 
szczególności nie podaje się do wiadomości przebiegu głosowań czy treści protokołów z posiedzeń 
Komisji Konkursowej. 

6. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację z posiedzeń Komisji. 

7. Zadaniem Komisji jest: 

– czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

– wyłanianie Zwycięzców poszczególnych zadań konkursowych. 

8. Komisja będzie oceniała odpowiedzi pod względem: 

a. zgodności z tematem, 

b. jakości odpowiedzi, 

c. czasu odpowiedzi. 

9. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu „Konkursowa szarża HUZARA” 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, IMIENIA, NAZWISKA, ADRESU i NR TEL 

„Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku wraz z imieniem i 

nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr telefonu w związku z uczestnictwem w Konkursie w celu 

publikacji na fanpage HUZARA oraz w innych mediach Huzara (np. poczta elektroniczna, newsletter, 

prasa drukowana, www, itp.). Wyrażam zgodę dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili 

przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie 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) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz z 

art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku, imienia, nazwiska, wieku 

oraz nazwy gminy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest HUZAR PSP S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wiadukt 

1, 09-400 Płock. 

 

2. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i nr telefonu 

w związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu 

dostarczenia nagrody na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. na podstawie wyrażonej zgody.   

 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i nr telefonu w związku 

z uczestnictwem w Konkursie, będą przechowywane przez niezbędny do ustalenia i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w 

przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, z uwzględnieniem okresu 

archiwizacji. Po upływie okresu przetwarzania dane te zostaną nieodwracalnie usunięte. 

  

4. Udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i nr 

telefonu, w związku z uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne. Konsekwencją nie 

wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

 

5. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i nr telefonu w 

Konkursie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie będą osoby 

upoważnione przez Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych, na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, 

jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie 

jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.  

 

9. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i nr telefonu 

udostępnione w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 


