
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj książkę Od samorządu do samorządności” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru zgłoszeń, oceny oraz nagradzania osób biorących udział 

w Konkursie „Wygraj książkę Od samorządu do samorządności” polegającym na napisaniu krótkiej 

wypowiedzi będącej rozwinięciem zdania: „Samorządność to dla mnie…” 

2. Organizatorem Konkursu jest: Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-074), przy ul. 

Trębackiej 4, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, o numerze KRS 0000121136, 

NIP 526-000-17-08, numer REGON 006210187, dalej zwana również „KIG”. 

3. Nagrodą w Konkursie jest 10 drukowanych egzemplarzy Książki  ”Od samorząd u do 

samorządności”, wydanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, po jednym dla każdego z 10 wyłonionych 

Laureatów/Laureatek. 

4. Konkurs jest realizowany w okresie od 9.01.2021 do 15.01.2021 roku (do godz. 23:59 CET).  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia czasu trwania Konkursu. 

5. Konkurs ogłaszany jest na profilu Krajowej Izby Gospodarczej na Facebooku. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

7. Konkurs „Wygraj książkę Od samorządu do samorządności” w żaden sposób nie jest 

sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby 

niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

 

8. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

§ 2  

Oznaczenie pojęć użytych w Regulaminie 

Konkurs - jest to konkurs trwający od 8.01.2021 do 15.01.2021 roku i skierowany do wszystkich 

zainteresowanych, spełniających wymogi stawiane Uczestnikom/Uczestniczkom, zgodnie z § 3 

Regulaminu. Celem Konkursu jest wybranie 10 najciekawszych wypowiedzi będących rozwinięciem 

zdania „Samorządność to dla mnie…” 

Organizator – organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-

074), przy ul. Trębackiej 4, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, o numerze KRS 

0000121136, NIP 526-000-17-08, numer REGON 006210187.  



Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora, czuwa nad przebiegiem Konkursu i wyborem 

Laureatów, dyskwalifikacją zgłoszeń niespełniających zasad Regulaminu.  

Uczestnik/Uczestniczka – osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała w Polsce, będąca autorem/autorką wypowiedzi.  

Zgłoszenie Konkursowe – zamieszczona pod postem konkursowym wypowiedź tekstowa 

Uczestnika/Uczestniczki, stanowiąca rozwinięcie zdania „Samorządność to dla mnie…”, nie dłuższa niż 

1000 znaków ze spacjami. 

Regulamin – niniejszy Regulamin. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce, będąca autorem/autorką wypowiedzi. 

Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna posiadać konto w serwisie Facebook, a dane zawarte w 

profilu tej osoby powinny być prawdziwe, zgodne z regulaminem serwisu Facebook. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna: 

a. jako zgłoszenie do Konkursu: w komentarzu pod postem konkursowym na profilu KIG na 

Facebooku zamieścić krótką wypowiedź tekstową (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) 

stanowiącą rozwinięcie zdania: „Samorządność to dla mnie…” 

b. przesłanie wypowiedzi stanowiącej rozwinięcie zdania: „Samorządność to dla mnie…” jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu „Wygraj książkę Od samorządu do 

samorządności”. 

c. wypowiedź musi być autorskim tekstem Uczestnika/Uczestniczki, nie może naruszać dóbr osób 

trzecich.  

3. Zgłoszenia niezgodne z postanowieniami Regulaminu, niekompletne oraz dokonane po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator zastrzega, że będzie usuwał wszelkie komentarze i zgłoszenia do Konkursu, które będą 

naruszały dobra osób trzecich, będą w ocenie Organizatora stanowiły mowę nienawiści, będą 

zawierały wulgaryzmy (w jakiejkolwiek postaci) lub zostaną uznane za obraźliwe.  

5. Uczestnik/Uczestniczka ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Zgłoszenia do Konkursu, w tym 

również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna 

zapoznać się z Regulaminem Konkursu, a w przypadku braku zgody na jakikolwiek zapis Regulaminu, 

odstąpić od przesłania zgłoszenia do Konkursu.  

 



§ 4 

Komisja Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

wyłonienia najciekawszych wypowiedzi zgłoszonych do Konkursu Organizator powołał Komisję 

Konkursową. W skład Komisji wchodzi 3 specjalistów, przedstawicieli Organizatora.  

2. Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 5 

Zasady Konkursu 

1. W dniach 8.01.2021-15.01.2021 Uczestnik/Uczestniczka zamieszcza w komentarzu pod 

postem konkursowym na profilu KIG na Facebooku własną, autorską wypowiedź stanowiącą 

rozwinięcie zdania: „Samorządność to dla mnie…” 

2. Jury dokona oceny Zgłoszeń konkursowych na podstawie poniższych kryteriów: 

a) kreatywność wypowiedzi  (forma/styl) – 30 punktów  

b) trafność Zgłoszenia w stosunku do tematyki Konkursu – 20 punktów  

c) poprawność merytoryczna – 20 punktów  

d) poprawność i staranność językowa – 10 punktów  

e) spełnienie warunku długości wypowiedzi, określonego w regulaminie – 10 punktów  

f) spełnienie warunku poprawnego zamieszczenia wypowiedzi, czyli w komentarzu pod 

postem konkursowym – 10 punktów  

Łącznie można zdobyć do 100 punktów.  

3. Uczestnik/Uczestniczka, którego wypowiedź zostanie wybrana wedle kryteriów zawartych w § 5, 

pkt. 2 stanie się Laureatem/Laureatką Konkursu i zostanie o tym poinformowany/poinformowana 

przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym. Informacja będzie zawierała 

@nazwaprofilu, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu.  

4. Laureaci są zobowiązani do przesłania swoich danych teleadresowych oraz wyraźnego skanu z 

wyraźnie podpisaną (imię + nazwisko, data) zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 1 

do Regulaminu) Organizatorowi w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników w celu wysłania nagrody 

do Laureata/Laureatki. Adres mailowy, na który będzie można przesłać dane, zostanie podany w 

komentarzu z ogłoszeniem wyników.  

5. Organizator dodatkowo zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika/Uczestniczki, w 

stosunku do którego/której powziął uzasadnione podejrzenie, iż działa on/ona w sposób sprzeczny z 

zasadami Konkursu lub w sposób sprzeczny z prawem. 

6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

 

 



 

§ 6 

Nagroda  

1. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz książki „Od samorządu do samorządności”. Wartość 

każdej z nagród wynosi w ocenie Organizatora 50,00 złotych. 

2. Każdy/każda Laureat/Laureatka otrzyma po jednym egzemplarzu publikacji.  

3. Nagrody nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody. 

4. Laureat/Laureatka Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie. 

5. Laureat/Laureatka, któremu/której została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do 

przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat/Laureatka Konkursu traci 

prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego/nią dane osobowe okażą się błędne lub 

nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody, lub jeśli dane nie zostaną przesłane 

przez Laureata/Laureatkę w terminie wskazanym w § 5 pkt. 4. 

7. Nagroda zostanie wysłana na adres korespondencyjny podany przez Laureata/Laureatkę 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

wypowiedzi, a także, że wypowiedź nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora z tytułu 

naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych, w 

związku z Konkursem, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna 

do wypłaty ewentualnych odszkodowań na rzecz osób trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz 

wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób 

trzecich, zwalniając Organizatora, z wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w 

przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Dodając swoją wypowiedź w komentarzu pod postem konkursowym  Uczestnik/ Uczestniczka 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w nazwie profilu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Konkursu i wyłonienia Laureatów/Laureatek.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników/Uczestniczek Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe Uczestników/Uczestniczek Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie 

niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu) 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy o 



ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 

926 z późn. zm.). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 

której Uczestnicy/Uczestniczki przesyłają zgłoszenie Konkursowe, jak również, za pośrednictwem 

której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem/Uczestniczką. 

 

§ 9 

Spory 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie zobowiązań wynikających z 

Regulaminu zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora. 

2. Prawem właściwym jest prawo polskie. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin, wchodzi w życie z dniem 8.01.2021 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu 

obowiązują od momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie. 

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.kig.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej liczby 

Zgłoszeń lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora. 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540). 

6. Organizator zastrzega, że Uczestnikom/Uczestniczkom za udział w Konkursie nie przysługuje 

wynagrodzenie.  

 

§ 11 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w 

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00. 

2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Krajowej Izby Gospodarczej. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w realizacji Konkursu, wyłonienia 

Laureata/Laureatki oraz przesłania nagrody Laureatowi/Laureatce, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a. 



4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą 

prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 

danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia Konkursu i 

wysłania Laureatom/Laureatkom Nagrody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Laureata/Laureatki  

konkursu „Wygraj książkę Od samorządu do samorządności” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres 

korespondencyjny, email, nr telefonu, nazwa profilu na Facebooku) dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Konkursu „Wygraj książkę Od samorządu do samorządności”. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w konkursie „Wygraj książkę 

Od samorządu do samorządności”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. b.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą 

prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę Gospodarczą do zakończenia i 

Konkursu i wysłania nagrody Laureatom/Laureatkom.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  

6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.  

……………….…………………………………………………. 

data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 

mailto:rodo@kig.pl

