
REGULAMIN ZABAWY FACEBOOK 

„ZAKOCHAJ SIĘ W MIĘKINI” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Zabawy Facebook (zwaną dalej Zabawą) jest Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Miękini, ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia (zwany dalej 
Organizatorem) 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy 
jest Organizator. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 
przystąpienia przez Uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane 
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

4. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki Zabawy. 
5. Zabawa nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez 

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook. 
6. Zabawa jest prowadzona na stronie www.facebook.com/miekiniakultura (zwanej 

dalej Fanpage). 
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, udzielaniem informacji 

sprawują pracownicy Organizatora. 

§2 UCZESTNICY ZABAWY 

1. Uczestnikami zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące użytkownikami 
i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook, które zaakceptowały niniejszy 
Regulamin. 

2. Uczestnik oświadcza, że: 
 Jest osobą fizyczną, 
 Zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Zabawy, 
 Wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu, w tym zapoznał się z 

treścią dotyczącą odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, 
 Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym 

również regulaminu Facebook, 
 Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych 

z uczestnictwem w Zabawie, 
 Jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego 

Facebook. 
3. W Zabawie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy gminy Miękinia. 

 

§3 MIEJSCE, CZAS I ZASADY ZABAWY 

1. Zabawa jest dostępna w formie ogłoszenia (dalej post) na portalu społecznościowym 

Facebook na profilu Samorządowego Ośrodka Kultury pod adresem 

www.facebook.com/miekiniakultura 

http://www.facebook.com/miekiniakultura
http://www.facebook.com/miekiniakultura


2. Zabawa trwa od dnia 08 lutego 2021 do dnia 15 lutego 2021 do godz. 12:00. 

§4 ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE 

1. Zadaniem Uczestnika Zabawy jest zamieszczenie zdjęcia w parze (wykonanego na 

terenie gminy Miękinia) w formie komentarza pod Postem Zabawy Facebookowej. 

2. Dostęp do Zabawy jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym 

Facebook. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje ilość zebranych like’ów pod zdjęciem zamieszczonym w 

komentarzu przez Uczestnika. 

4. Zwycięzcy Zabawy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych 

od momentu zakończenia Zabawy. 

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w formie Posta na 

Fanpage’u Organizatora. 

6. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników 

Zabawy wiadomości prywatnej z danymi (Imię i Nazwisko). 

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt.6 lub przekroczenie dopuszczalnego 

czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez 

Uczestnika prawa do nagrody. 

§5 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. 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. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem 

Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy: 

 Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w 

szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej jak i 

graficznej), 

 Ingerują w mechanizm działania Zabawy, 

 Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy. 

2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane przez Organizatora tylko 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zabawy i wydania nagród wyróżnionym 

Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie 



uczestnictwa w Zabawie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym 

Facebook. 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 lutego 2021 r. 

2. Regulamin Zabawy dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 

www.kultura.miekinia.pl 


