
Regulamin konkursu „Tajemnice wielkanocnych tradycji” 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 

27-600 Sandomierz we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury, Rynek 20, 

27-600 Sandomierz. 

2. Celem konkursu jest dobra zabawa oraz twórcze i wirtualne przeżywanie w dobie 

pandemii okresu przedświątecznego. 

3. W konkursie mogą brać udział użytkownicy Facebooka. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/zamek.sandomierz 

5. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa, terminarz i przebieg konkursu 

1. Na profilu https://www.facebook.com/zamek.sandomierz od dnia 29 marca do  

2 kwietnia br. codziennie o godzinie 12.00 będzie ukazywać się jedna zagadka 

związana tematycznie ze świętami Wielkiej Nocy. 

2. Uczestnik konkursu to użytkownik Facebooka, który weźmie udział w odgadywaniu 

danej zagadki wielkanocnej. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook. 

4. Odgadywanie zagadek polega na wpisywaniu w komentarzu pod danym postem 

odpowiedzi na zadane pytanie.   

5. Zwycięży prawidłowa odpowiedź, która jako pierwsza pojawi się w komentarzu pod 

danym pytaniem.  

6. Jeśli w ciągu doby od zamieszczenia zagadki nie pojawi się żaden komentarz lub 

żadna poprawna odpowiedź, to Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w komentarzu 

pod pytaniem poda prawidłową odpowiedź.  
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7. Uczestnik konkursu, który odgadł wszystkie lub co najmniej 4 zagadki otrzyma 

nagrodę specjalną: voucher oraz zestaw publikacji muzealnych. Uczestnicy konkursu, 

którzy odgadną jako pierwsi tylko jedną zagadkę otrzymają upominek, który będzie 

można odebrać w siedzibie Muzeum Okręgowego (Zamek Królewski, kasa, ul. 

Zamkowa 12). Każdego uczestnika konkursu, który okazał się zwycięzcą, prosimy  

o przesłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu lub kontakt mailowy: promocja@zamek-sandomierz.pl w celu 

omówienia szczegółów odbioru nagrody.  

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 

organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Tajemnice wielkanocnych tradycji”. 

Zgoda jest dobrowolna, ale jest niezbędna do udziału w konkursie. Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnik może cofnąć w każdym momencie.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu facebookowego „Tajemnice 

wielkanocnych tradycji” jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-

600 Sandomierz, tel. 15 644 5757, promocja@zamek-sandomierz.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: k.gara@zamek-

sandomierz.pl  lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. 

zgoda uczestnika konkursu. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

6. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć dane osobowe uczestnika 

konkursu innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy 

prawa  lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, 

umowy powierzenia przetwarzania. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi konkursu  

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

10.  Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 
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