
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

SPRZĄTAMY NASZ ŚWIAT Z WHY NOT TRAVEL 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest firma WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k.  

z siedzibą w Kielnarowej 108A, 36-020 Tyczyn, KRS: 0000459238,mail: 

marketing@whynottravel.pl. 

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji fanpage’a firmy Grupa Why Not TRAVEL na portalu 

społecznościowym Facebook. 

3. Konkurs jest dedykowany fanom profilu Grupy Why Not TRAVEL. 

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie  

z dnia 19listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora, od dnia 7.09.2022 roku do dnia 

18.09.2022 roku. 

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która doda komentarz na profilu WNT pod 

postem konkursowym. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

9. Konkurs nie jest w żaden przez Facebook’a finansowany, popierany, przeprowadzany, ani też 

w żaden sposób z tym portalem związany. Organizator korzysta z Facebook’a na własną 

odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu. 

 

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a) Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie komentarza pod postem konkursowym 

jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

b) Dodać komentarz wraz ze zdjęciem pod postem konkursowym, który realizuje zadanie 

konkursowe “Pokazać ilość zebranych śmieci oraz swoją ekipę”. 



 

 

3. Każdy uczestnik może dodać jeden post. 

4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub 

naruszających dobra osobiste innych osób. 

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Brak akceptacji 

zasad przyjętych w regulaminie oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

 

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrody zostaną przyznane pięciu uczestnikom (jako uczestnik rozumiany jest autor 

komentarza, który przesłał zdjęcie), którzy zbiorą najwięcej śmieci. 

2. Nagrodami w Konkursie są zestawy upominkowe ze słodyczami o wartości 100 zł. Wszyscy 

uczestnicy Konkursu – otrzymają zestawy firmowych gadżetów. 

3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się  

z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia: 

a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, które zbiorą najwięcej 

śmieci), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces 

pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich 

dostarczenia. Ustalenie zwycięzcy nastąpi na podstawie przesłanych fotografii, a przy ich 

ocenie Organizator zastrzega sobie prawo do kierowania się jedynie objętością śmieci 

widoczną na zdjęciu zgłoszonym do konkursu, a nie informacjami zamieszczonymi 

w poście, np. takimi jak waga śmieci.  

b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności. 

c. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania 

Konkursu. 

4. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście lub komentarzu pod postem 

konkursowym na profilu, maksymalnie do 3 dni po zakończeniu konkursu. 

5. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na profilu 

adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu 

wyników pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

  



 

 

§4 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2022 r. Wszystkie kwestie nieuregulowane 

niniejszym regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu. 

 

§5 OCHRONA WIZERUNKU   

1. Dodanie komentarza pod postem konkursowym wraz ze zdjęciem jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku wszystkich osób widniejących na zgłoszonej 

fotografii na fanpage’u Organizatora na Facebooku na czas nieokreślony. Wyłączną 

odpowiedzialność za pozyskanie tej zgody, jej zakomunikowanie Organizatorowi (co następuje 

poprzez umieszczenie posta ze zdjęciem) oraz ewentualne konsekwencje prawne nieuzyskania 

zgody ponosi Uczestnik, który zdjęcie umieścił.  

2. Organizator ani Facebook nie będą posługiwać się wizerunkiem osób na zgłoszonej do 

uczestnictwa fotografii w żadnym innym celu ani miejscu niż zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwane 

dalej: „RODO”) WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Kielnarowej,  Kielnarowa 108A, Tyczyn  

(36-020),  wpisaną  do  krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000459238,  NIP 

8133380514, REGON: 180003786, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: WhyNotTravel sp. z o. 

o. sp. k. z siedzibą w Kielnarowej,  Kielnarowa 108A, Tyczyn  (36-020), mail: 

rodo@whynottravel.pl,  

2. Z ADO może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@whynottravel.pl lub 

korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1.  



 

 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek ekipy uczestnika przetwarzane będą w związku 

z Konkursem przewidzianym niniejszym regulaminem: 

a. ustalenia uprawnień do nagrody, 

b. przesłania nagrody, 

c. obrony ADO przed ewentualnymi roszczeniami uczestników Konkursu, 

d. raportowania, sprawozdawczości, księgowości;  

e. archiwizacji dokumentacji 

f. promocji wydarzenia na stronie organizatora. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to znaczy do przeprowadzenia konkursu, 

6. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO: 

a. imię i nazwisko, adres, wizerunek; 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:  

a. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, 

b. podmioty dostarczające korespondencję, 

c. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów 

wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej, 

d. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych 

przez ADO oraz Facebook, 

e. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, 

f. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

8. ADO może powierzyć Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym 

na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od 

takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem 

zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oprócz serwisu Facebook, który ma 

siedzibę w USA. 



 

 

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

11. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony lub do chwili pozytywnego 

rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do 

czasu ustania okresu przedawnienia roszczeń uczestników, nie dłużej jednak niż 6 lat. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane 

w art. 17 ust. 3 RODO, 

e. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych 

z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. 

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO. 

14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje 

dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl 

w zakładce „Skargi”. 

 


