Regulamin Konkursu „Zakochani w Kinie Opolanka”
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Opolskie Centrum
Kultury w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie (zwane dalej
„Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebook.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/kinoopolanka
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.
8. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
9. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest pełnoletnią osobą fizyczną;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
11. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonioną w sposób wskazany
w Regulaminie.
12. Nagrodą w konkursie jest Voucher dla pary zakochanych do Kina Opolanka oraz
dedykacja wybranego filmu wyświetlona w trakcie seansu.
13. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie
opublikowanego
na
portalu
Facebook,
na
profilu
Kina
Opolanka
https://www.facebook.com/kinoopolanka
14. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
15. Zwycięzca może zrzec się Nagrody lub jej części, ale w zamian nie przysługuje
mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
16. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy“)
na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/kinoopolanka
17. Konkurs trwa w dniach 13-14 lutego 2021r. w godz. 00:00 – 23:59.
18. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie: „Z jakim filmem kojarzy
Ci się Twoja Walentynka lub Twój Walenty i dlaczego?” i zamieszczenie odpowiedzi
w komentarzu pod Postem konkursowym.
19. Komentarz musi zawierać także oznaczenie Walentynki/Walentego oraz treść dedykacji
(uzasadnienia wyboru filmu), która zostanie wyświetlona w trakcie seansu wybranego
przez laureata filmu.
20. W tym samym komentarzu musi znaleźć się zapis „Akceptuję regulamin konkursu”.

21. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/kinoopolanka
22. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Facebook.
23. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
odpowiedź na pytanie konkursowe.
24. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania
zadania.
25. Z nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę. Decyzję o przyznaniu nagród
podejmie Jury powołane przez Organizatora.
26. Publiczna informacja o wygranej zostanie ogłoszona 19 lutego 2021r. na Facebooku
Kina Opolanka (https://www.facebook.com/kinoopolanka). Post z listą zwycięzców
będzie zawierał imiona i nazwiska (lub nazwy profili) zgodne z zamieszczonymi
odpowiedziami w komentarzach pod Postem konkursowym.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu
do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
28. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem
Facebooka.
30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebooka.
32. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu w szczególności nawiązania kontaktu i w przypadku wygranej przekazania
biletu.
33. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym
Uczestnikom.
34. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym
Facebook.
35. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
36. Deklaracja ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr – 1 – Klauzula RODO
do niniejszego regulaminu.
37. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez
Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie
w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
38. W przypadku braku zainteresowania konkursem – jeżeli wpłynie mniej niż 3 prace –
konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu walentynkowego – Klauzula RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału
w Konkursie „Zakochani w Kinie Opolanka”, przez Administratora danych: Opolskie Centrum
Kultury w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 30, na podstawie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Podaję
moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Opolskie Centrum Kultury
w Opolu Lubelskim utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) m. in. w prasie, telewizji, na stronach internetowych,
mediach społecznościowych, tablicach informacyjnych itp. w celu… wzięcia udziału
w Konkursie „Zakochani w Kinie Opolanka”, w tym w szczególności w celach, informacyjnych
i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wykorzystywanie wizerunku ma charakter nieodpłatny, bezterminowy i nieograniczony
terytorialnie.

