REGULAMIN KONKURSÓW ZWIĄZANYCH ZE SPOTKANIAMI ONLINE
MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE
NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
2. Fundatorem nagród jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i/lub ewentualny
Współorganizator.
3. Konkurs trwa od momentu publikacji na fanpage’u Muzeum na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/mpppgniezno) posta ogłaszającego początek konkursu, do chwili jego
rozstrzygnięcia, które następuje podczas spotkania online, którego dotyczy konkurs.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany czy sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją
konkursu na łamach serwisu.

§ 2.
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zweryfikowane konto na
serwisie społecznościowym Facebook.
2. W konkursie nie mogą wziąć udziału:
a) pracownicy Muzeum;
b) pracownicy Współorganizatora.

§ 3.
Zadania konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem z informacją o konkursie
lub pod wydarzeniem, którego dotyczy konkurs, pytania związanego z tematem spotkania online,
którego dotyczy konkurs.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno pytanie.
3. W konkursie wyłaniani będą dwaj zwycięzcy:
1) Autor pytania, którego wyłoni gość spotkania online;
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2) Autor pytania, które otrzyma największą liczbę polubień od innych użytkowników FB.
4. Zadający pytanie konkursowe nie może „lajkować” własnego pytania konkursowego.
5. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału
w konkursie.

§ 4.
Nagroda
1. Nagroda ma charakter rzeczowy. O jej kształcie uczestnicy konkursu będą informowani w poście
zapowiadającym konkurs.
2. O wynikach konkursu Zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie za pomocą komunikatora
msg.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na fanpage’u na FB lub podczas spotkania online.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Zwycięzców adresu korespondencyjnego, na
który Muzeum prześle nagrodę.

§ 5.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu
należy zgłaszać mailowo na adres: sekretariat@muzeumgniezno.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule
wiadomości opis: “konkurs związany ze spotkaniem online”.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§ 6.
Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@muzeumgniezno.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,
na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
UE, tzw. „RODO”.
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3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania
nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Muzeum.
3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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