REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
DLA SŁUCHACZY ROZGŁOŚNI „ANIOŁ BESKIDÓW”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Moniuszki 3,
KRS 0000137194, NIP 5471486660, REGON 070428723, zwane dalej "Organizatorem".
2. Konkursy są przeprowadzane na stronie internetowej Organizatora przedszkole-serduszko.pl, zwanej dalej
"Stroną Internetową".
3. Fundatorem nagród jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W konkursach mogą brać udział wszyscy słuchacze rozgłośni radiowej „Anioł Beskidów”.
Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie reprezentowani przez
przedstawiciela ustawowego i za jego zgodą wyrażoną w dowolnej formie.
6. Szczegóły danego konkursu ogłaszane są w zakładce „Audycja radiowa” na Stronie Internetowej.
§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursach
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wiadomość na adres audycja@przedszkole-serduszko.pl
podany na Stronie Internetowej z odpowiedzią na pytania. Dany uczestnik może w danym konkursie zdobyć
maksymalnie jedną nagrodę bez względu na ilość wysłanych zgłoszeń.
2. Formuła danego konkursu wraz z terminem udzielenia odpowiedzi oraz pytania określane są każdorazowo
na Stronie Internetowej Organizatora.
§ 3 Warunki przyznawania nagród
1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD i gadżety związane z prowadzoną przez Organizatora
działalnością. O nagrodach przewidzianych w konkursie Organizator poinformuje każdorazowo na stronie.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
2. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik, który jako pierwszy przyśle poprawne odpowiedzi
na pytania zadane w danej kategorii wiekowej.
3. Liczba uczestników uzyskujących prawo do nagrody równa jest liczbie nagród w danej grupie wiekowej,
o czym Organizator informuje na Stronie Internetowej. Weryfikacja odpowiedzi dokonywana jest przez osobę
uprawnioną do przeprowadzenia konkursu wskazaną przez Organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnik, któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody, zwany dalej "Zwycięzcą", zostanie
powiadomiony o przyznaniu nagrody wiadomością e-mail. W zwrotnej wiadomości Zwycięzca obowiązany
jest podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres w celu doręczenia nagrody.
5. Zwycięzca może odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora, chyba że co innego zostanie ustalone między
Zwycięzcą a Organizatorem. Odbiór zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora
i Zwycięzcę lub poprzez potwierdzenie odbioru przesyłki w formie wybranej przez Organizatora.
6. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych osobowych, braku
kontaktu z Organizatorem lub nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu
nagrody chyba, że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin.
7. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora, do chwili przekazania nagrody Zwycięzcy konkursu
fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 4 Dane osobowe
1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Katolickie Stowarzyszenie
Oświatowe reprezentowane przez osobę uprawnioną do przeprowadzenia konkursu.
2) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia konkursu, w którym uczestnik
brał udział, w tym przekazania nagrody; b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
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 (RODO).
3) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi
związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.
4) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu,
przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub
obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
5) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.
§ 5 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na
adres Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Należy je składać
bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania składającego reklamację, numer jego telefonu,
wraz z opisem wskazującym na powód reklamacji. Organizator w terminie 21 dni od momentu otrzymania
reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału
w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że podporządkowuje się warunkom regulaminu.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, chyba, że co innego postanowiono odrębnym regulaminem.
4. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora przedszkole-serduszko.pl.

