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Regulamin konkursu „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska” 

 

§1 . Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, Warszawa. 

2. Konkurs „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska” (dalej „Konkurs”) jest 

prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na stronie stanowiącej 

tzw. fanpage „Caritas Polska” w terminie od 6 do 8 października 2021 r. 

3. Celem konkursu jest:  

- popularyzacja historii Caritas Polska, 

- krzewienie misji Caritas Polska, 

- popularyzacja funkcji emisyjnej Narodowego Banku Polskiego. 

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Narodowy Bank Polski. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Serwis 

Facebook stanowi platformę komunikacji z potencjalnymi oraz zgłaszającymi się do 

konkursu uczestnikami oraz publikacji wyników konkursu. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora nagród oraz 

inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w 

pracowników i współpracowników.  

7. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku  

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.). 

8. Regulamin konkursowy dostępny jest na stronie internetowej caritas.pl. 

 

§2. Uczestnicy konkursu, zasady i nagrody 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook oraz 

posiadająca miejsce zamieszkania (dla doręczeń) w Polsce.  

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu 

w całości i zobowiązaniem do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału  

w konkursie.  

4. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie oświadcza, że: 

4.1  zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść; 

4.2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu 

uczestnictwa w Konkursie, ustalenia wyników Konkursu, wyboru Zwycięzców, ogłoszenia 

wyników Konkursu, komunikacji ze Zwycięzcami, wysłania nagród dla Zwycięzców 
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zgodnie 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. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Organizatorowi danych 

niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie od udziału w 

konkursie przez Uczestnika. 

6. Konkurs ma trzy edycje organizowane w terminie od 6 do 8 października 2021 roku, po 

jednej na każdy dzień.  

7.  W ramach każdej edycji zostanie zadane jedno pytanie konkursowe. 

8. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie w formie komentarza odpowiedzi na 

pytanie przedstawione w treści posta konkursowego na fanpage’u Organizatora. 

9. Uczestnik, który pierwszy prześle prawidłową odpowiedź na zadane pytanie 

konkursowe - wygrywa nagrodę. 

10. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Organizator. 

11. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci srebrnych monet 

kolekcjonerskich wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski. 

12. W dniu 6 października 2021 r. do wygrania jest: 

- 1 szt. monety srebrnej o nominale 10 zł „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”. 

Wartość nagrody: 150 zł   

13. W dniu 7 października 2021 r. do wygrania jest: 

- 1 szt. monety srebrnej o nominale 10 zł „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”. 

Wartość nagrody: 150 zł 

14. W dniu 8 października 2021 r. do wygrania jest: 

- 1 szt. monety srebrnej o nominale 10 zł „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”. 

Wartość nagrody: 150 zł 

15. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 

za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu maksymalnie 7 

dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. 

16. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości 

nagrody, wymiany na jej równowartość pieniężną ani przekazania prawa do nich osobom 

trzecim.  

17. Nagrody zostaną wydane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego, w szczególności zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy 

z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [t. j. Dz. U. 2021.1128 ze zm.].  

18. Warunkiem odebrania / otrzymania nagrody jest obowiązek skontaktowania się (po 

otrzymaniu wiadomości o wygranej Zwycięzcy) z Organizatorem na adres e-mail: 

komunikacja@caritas.org.pl i podanie następujących informacji w ciągu  5 dni od uzyskania 

wiadomości: 

   18. 1 . W treści e-mail zamieścić tekst zgody: „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem 

udziału w Konkursie „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska” zapoznałem/łam się 
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z Regulaminem tego Konkursu i wyraziłem /łam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu uczestnictwa, ustalenia wyników, wyboru Zwycięzców, ogłoszenia 

wyników Konkursu, komunikacji ze mną, jako Zwycięzcą oraz wysłania do mnie nagrody 

zgodnie z Regulaminem konkursu”. Jestem świadoma/my, że zgoda może być odwołana w 

każdym momencie. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

                18.2. Dane adresowe, na które Organizator wyśle nagrodę przyznaną Zwycięzcy w 

Konkursie: 

a. imię i nazwisko 

b. adres korespondencyjny  

c. numer telefonu 

d. nick na Facebook 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do 

korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. W takich przypadkach 

nagroda przepada. 

20. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 października 2021 r. na 

Facebook Organizatora. 

 

 

 

§3. Dane osobowe 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Caritas Polska z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, KRS: 0000198645, REGON: 

012064143, NIP: 5271006655 (dalej: „Administrator”). 

2. Administrator Danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w 

Warszawie lub elektronicznie na adres e-mail: iodo@caritas.org.pl. 

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe zakresie niezbędnym: 

- do przygotowania Konkursu, przeprowadzenia i do  realizacji Konkursu „30-lecie 

wznowienia działalności Caritas Polska”, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na 

podstawie zgody, o której mowa w 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 (dalej jako: „RODO”) 

polegającym na przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, 
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wyboru Zwycięzców, ogłoszenia wyników Konkursu, komunikacji ze Zwycięzcami, 

wysłania nagród dla Zwycięzców; 

      - w jakim przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe w celu rozliczenia 

Konkursu), podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz 

         - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora tj. udzielenia odpowiedzi na ewentualne Reklamacje, ewentualnego 

ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami nana podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO.   

4. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, 

nick. Dodatkowo od wyłonionych Zwycięzców na potrzeby Konkursu przetwarzane są 

następujące dane: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.  

5. Dane Osobowe uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną 

usunięte w terminie 10 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców.  

6. Dane Zwycięzców Konkursu zostaną usunięte zgodnie z punktem poprzedzającym – z 

wyłączeniem Danych Osobowych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe), roszczeń dotyczących 

przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem.  

7. Dane Osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z 

punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia Reklamacji, innej 

formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych 

postępowań sądowych. 

8. Administrator będzie przechowywał Dane Osobowe w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych i zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia 

oraz charakteru, zakresu, celu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych.  

10. Administrator zapewnia, że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie 

osoby posiadające upoważnienie, które ADO nadaje. 

11. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane Osobowe będą przekazane/udostępniane 

następującym kategoriom podmiotów: firmie kurierskiej w celu doręczenia Nagród, 

personelowi Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, skontaktowania się z 

Uczestnikami Konkursu, w zakresie realizacji Nagród w Konkursie, podmiotom  

wspierającym Caritas Polska w obsłudze komunikacji,  świadczącym na rzecz Caritas 

Polska usługi hostingowe i informatyczne oraz podmiotom zaangażowanym w 

przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu oraz podmiotom, w szczególności, 
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organom administracji jeżeli na Administratorze ciążyć będzie obowiązek udostępnienia 

Danych Osobowych oraz zewnętrznym kancelariom prawnym obsługującym 

Administratora. 

12. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, w 

tym poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych. 

13. Uczestnikom przysługuje prawo do: 

 uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o 

kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach Danych 

Osobowych (art. 15 RODO) oraz otrzymania ich kopii; 

 żądania skorygowania (sprostowania) nieprawidłowych lub uzupełnienia 

niekompletnych Danych Osobowych (art. 16 RODO);  

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym 

żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące 

takiego żądania (art. 17 RODO); 

 ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych ( art. 18 RODO); 

 przenoszenia Danych Osobowych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora 

w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu (art. 

20 RODO); 

 cofnięcia zgody (jednocześnie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na zasadach 

określonych w art. 21 RODO w przypadku, w którym przetwarzanie Danych 

Osobowych oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora (art. 21 RODO); 

 złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa - w przypadku stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane 

sprzecznie z prawem (art. 77 RODO).  

14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Organizatorowi danych 

niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie od udziału w 

konkursie przez Uczestnika.  

15. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych powołanego przez 

Administratora: pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w Warszawie lub 

elektronicznie na adres e-mail: iodo@caritas.org.pl. 

16. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO.  

.§4.Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie  

w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danej edycji Konkursu.  

mailto:iodo@caritas.org.pl
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2. Reklamacja powinna zawierać określenie edycji Konkursu, którego dotyczy, imię, 

nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji.  

3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później 

niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.  

4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani 

uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej  

w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora.  

 

§5.Postanowienia końcowe 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i treść Konkursu.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 

Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia 

regulaminu w zmienionej formie na np. Facebook Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 


