
 

 

Kasa Krajowa – regulamin konkursu na Dzień Dziecka 

  

1. Organizatorem i sponsorem konkursu „Narysuj zwierzaka” jest Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz wykonać zadanie 

konkursowe polegające na opublikowaniu, w komentarzu pod postem konkursowym, rysunku 

jednego z poniżej wymienionych zwierząt (pracy konkursowej): 

- lama, 

- jeleń europejski, 

- puchacz, 

3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której komentarz otrzyma najwięcej reakcji. W przypadku 

równej ilości reakcji, zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której praca zostanie uznana za 

najciekawszą przez Organizatora. Zwierzę ze zwycięskiego rysunku zostanie nowym podopiecznym 

Organizatora w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.  

4. Udział w konkursie można zgłaszać od dnia 27.05.2021 do dnia 31.05.2021 r. do godziny 23:59  

5. Nagrodą w konkursie jest Bilet Rodzinny do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, który można 

wykorzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu z Organizatorem konkursu oraz zestaw gadżetów 

Kasy Krajowej, którego wartość nie przekracza 200 zł brutto. Zgodnie z informacją na stronie 

internetowej Gdańskiego ZOO, z biletu rodzinnego mogą skorzystać osoby w ramach jednej, 

wielodzietnej rodziny do 5 osób, w tym co najmniej dwoje dzieci oraz nie więcej niż dwoje rodziców 

lub opiekunów. 

6. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, nie będące pracownikami 

Organizatora lub osobami pozostającymi z nim w stosunku cywilnoprawnym.  

7. Prace konkursowe muszą należeć do dzieci w wieku poniżej 15 roku życia. Komentarz wraz ze 

zdjęciem pracy konkursowej umieszcza opiekun prawny lub rodzic dziecka, które wykonało pracę 

konkursową.   

7. Jedna osoba może zgłosić swój udział w konkursie tylko jeden raz. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2021 r. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na 

swoim fanpage. 

9. Po ogłoszeniu zwycięzcy, poprosimy go o podanie w wiadomości prywatnej adresu e-mail, na 

którego będziemy mogli wysłać bilet oraz adresu do korespondencji do wysłania gadżetów 

reklamowych Kasy Krajowej. 

10. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się w wiadomości prywatnej w ciągu 2 dni od daty 

ogłoszenia wyników, lub zostanie wykluczony przez Organizatora z udziału w konkursie w związku z 

naruszeniem niniejszego regulaminu, nagroda przechodzi do uczestnika, który miał drugą z kolei 

największą liczbę reakcji. 

11. Poprzez udział w konkursie, uczestnik (opiekun prawny, rodzic dziecka) akceptuje jego 

regulamin. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie złożenie oświadczenia, że praca 

konkursowa: a) jest autorstwa dziecka, którego jest rodzicem lub opiekunem prawnym; b) nie 

narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 



 

 

autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada 

uczestnik.   

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w konkursie postów 

konkursowych, których autorzy: a) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook; b) tworzą 

fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook; c) naruszają regulamin serwisu Facebook. d) użyli w 

zadaniu konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści 

propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy 

społeczne. 

13. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator (zwany dalej również 

„Administratorem”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym 

można się kontaktować pod adresem iod@skok.pl. 

14. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, 

publikacji informacji o zwycięzcy konkursu na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook w 

związku z promowaniem działalności Kasy Krajowej, a także w celach archiwizacyjnych i 

rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

15.  Dane osobowe zwycięzcy konkursu oraz osób odbierających nagrodę mogą być przekazane 

podmiotom, z którym Administrator zawarł umowę o prowadzenie działalności promocyjnej w social 

mediach, w celu przeprowadzenia konkursu. 

16. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 

jest promowanie własnej działalności administratora w social mediach, umożliwienie 

przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o zwycięzcy, archiwizacja oraz rozliczalność 

wymagana przepisami RODO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

17. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu i wręczenia nagrody. W 

pozostałym zakresie dane te będę przechowywane na zasadach określonych w regulaminie serwisu 

Facebook.  

18. Osoby, których dane osobowe przetwarza administrator, mają prawo do dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

19.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi 

zorganizowania konkursu, powiadomienia zwycięzców o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem 

danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjną. Administrator nie przetwarza danych 

osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

20. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 

działania związane z organizacją konkursu.  

20. Konkurs nie jest grą losową – zwycięzca zostanie wybrany. 

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać w 

czasie trwania konkursu, na adres rzecznik@skok.pl Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie 

nie wywołuje skutków prawnych. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.  
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22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne przepisy prawa. 

23. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja 

o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

 


