
Regulamin konkursu “Zamień się w kamień” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich 

odbywa się konkurs “Zamień się w kamień” (dalej: „Konkurs”). 

2. Wyłącznym organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, 

w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa (dalej: „Organizator”). 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu 

Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360). Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888). 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

strony pn. „Dzielnica Wisła” na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/dzielnicawislapl (dalej: „profil Dzielnica Wisła”). 

5. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie jest Organizator.  

§ 2. Przebieg Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promocja Dzielnicy Wisła i Pawilonu Edukacyjnego Kamień.  

2. Konkurs rozpocznie się w momencie opublikowania posta konkursowego na profilu Dzielnica 

Wisła i będzie trwać do dnia 30.12.2022 r., do godz. 23.59. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby powyżej 16 r.ż., które podczas trwania Konkursu 

posiadać będą konto osobiste na Facebooku. 

5. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do posta konkursowego 

opublikowanego przez Organizatora na stronie głównej profilu Dzielnica Wisła.   

6. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym komentarza wraz ze 

zdjęciem lub innym materiałem multimedialnym prezentującym własne i twórcze odtworzenie 

wybranego plakatu Dzielnicy Wisła lub Zarządu Zieleni m.st. Warszawy autorstwa Aleksandry 

Jasionowskiej.  

7. Opublikowanie materiału jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika pełni praw 

do jego wykorzystania. 

8. Uczestnicy zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku 

i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponoszą pełną i wyłączną 

odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszą. 

9. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi materiałów udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z przesłanych materiałów bez 

ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 

2021 r. poz. 1062) w chwili udzielenia licencji, w szczególności:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w nakładzie o dowolnej wielkości przy użyciu każdej 

możliwej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego 

i techniki cyfrowej,  

2) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  



3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, 

publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w 

telewizji,  

4) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci 

multimedialnych oraz Internetu. 

10. Kryterium oceny zadania konkursowego stanowi kreatywność i oryginalność. 

11. Jedna osoba (jedno konto osobiste) może umieścić tylko jeden komentarz pod postem 

konkursowym. Jeśli umieści ich więcej, wzięta pod uwagę zostanie tylko pierwsza odpowiedź. 

12. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, 

naruszające prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, 

nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność 

osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie 

zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez Organizatora i których treść nie będzie 

związana z tematem Konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów. 

13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz ich małżonkowie, 

wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. 

§ 3. Nagrody 

1. Organem dokonującym weryfikacji odpowiedzi oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie 

Komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”), składająca się z 3 przedstawicieli 

Organizatora. 

2. Organizator wyłoni łącznie 10 Laureatów.   

3. Nagrodą w konkursie jest plakat autorstwa Aleksandry Jasionowskiej. 

4. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego komentarza. 

5. Warunkiem odebrania przez Laureatów nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni od 

ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej do profilu Dzielnica Wisła wraz 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią 

§ 4 niniejszego Regulaminu.   

6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 powyżej lub przekroczenie 

dopuszczalnego czasu powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Organizator wyłoni następnego Laureata spośród 

pozostałych uczestników Konkursu.  

8. O szczegółowym sposobie odbioru nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w wiadomości 

prywatnej od Strony Dzielnica Wisła.  

9. Organizator przewiduje osobistą formę odbioru nagród: w siedzibie Organizatora przy ul. 

Kruczej 5/11D, 00-548 Warszawa lub w Pawilonie Edukacyjnym Kamień przy ul. Wybrzeże 

Puckie 1, 03-301 Warszawa. 

§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na 



przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. 

Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w konkursie pn. „Zamień się w kamień” 

organizowanym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, w zakresie następujących zwykłych danych 

osobowych: imię, nazwisko. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody 

w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 

daneosobowe@zzw.waw.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., dalej: „RODO”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu przeprowadzenia Konkursu, 

wydania nagród, archiwizacji danych osobowych, tj. danych osobowych udostępnianych 

przez Uczestników, jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: ul. Hoża 13a, 00-528 (dalej: „Administrator”). 

3. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby udostępniającej 

swoje dane osobowe, zgodnie z treścią § 4 niniejszego Regulaminu. Zgoda może być 

odwołana w każdym czasie. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym 

w treści zgody. 

5. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługuje 

prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 

otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo 

do wycofania zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 

przed jej wycofaniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem 

Zieleni m.st. Warszawy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, 

c) Dane osobowe są udostępniane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook 

na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez 

Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy”. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 

międzynarodowych. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru 

przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez 



Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji 

Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 

określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy.” 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania danych osobowych. 

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, realizacji nagrody oraz archiwizacji, na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo 

w Konkursie lub odebranie Nagrody przez Uczestnika. 

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, 

a następnie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem przypadku dochodzenia 

ewentualnych roszczeń przez Administratora. Wówczas dane osobowe będą 

przetwarzane przez Administratora aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

przysługujących Administratorowi. 

12. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 

00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy RODO lub wydane na jego podstawie krajowe przepisy z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu daneosobowe@zzw.waw.pl. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pod 

adresem: https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2022/12/Regulamin-konkursu-FB-

zamien-sie-w-kamien.pdf 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania Regulaminu o 

zmienionej treści w na Stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pod adresem: 

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2022/12/Regulamin-konkursu-FB-zamien-sie-w-

kamien-zmieniony.pdf 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności 

podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej. 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed 

przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu. 

5. Opublikowanie komentarza pod postem konkursowym stanowi poświadczenie, że 

uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności z 

klauzulami dotyczącymi danych osobowych i akceptuje zasady w nich opisane oraz 

wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa 

do nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2022/12/Regulamin-konkursu-FB-zamien-sie-w-kamien.pdf
https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2022/12/Regulamin-konkursu-FB-zamien-sie-w-kamien.pdf


7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub 

na inne nagrody. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Laureatów, 

w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Laureatów,  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

10. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu można składać w terminie do 

7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu drogą mailową pod adresem: 

dks@zzw.waw.pl. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 

prawnych. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni. 

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu. 
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