REGULAMIN KONKURSU
§1
Postanowienia ogólne
1. Podmiotem organizującym Konkurs jest:
1) Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul.
Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, NIP 739-05-04-515, REGON 001289340, Rejestr Instytutów
Naukowych (RIN) RIN-V-36/98
- zwany dalej Organizatorem.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin prowadzący wspólne
gospodarstwo domowe.
3. Konkurs zrealizowany zostanie w okresie od dnia 5.08.2021 roku do dnia 11.08.2021 roku.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.pan.olsztyn.pl.
§2
Zasady i przebieg Konkursu
1. Od 5 do 11 sierpnia 2021 r profilu facebookowym Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk przeprowadzony zostanie jeden konkurs.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie
osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie i
mieszkające na terenie Polski, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem. Aby
zgłoszenie zostało wzięte pod uwagę Komisji Konkursowej, Uczestnik konkursu zobowiązany jest
do przesłania na adres konkurs@pan.olsztyn.pl zrzutu ekranu z widocznym certyfikatem
potwierdzającym
ukończenie
internetowej
gry
HealthClaimsUnpacked
(https://www.unpackinghealthclaims.eu/#/pl), oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe
zamieszczone w poście na profilu facebookowym Organizatora.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości
wynikające z działania mechanizmu poczty elektronicznej. Organizator może odrzucić zgłoszenie
bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszenie Uczestnika:
– narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
– narusza regulamin portalu Facebook.com,
– ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
– zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową,
etniczną, religijną itp.),
– zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
– narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,
– zawiera treść reklamową.
4. Usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu.

5. W Konkursie zostanie nagrodzonych maksymalnie 2 uczestników, którzy udzielą najlepszych
odpowiedzi na pytanie konkursowe i prześlą zrzutu ekranu z widocznym certyfikatem
potwierdzającym ukończenie internetowej gry HealthClaimsUnpacked. Poprawność certyfikatu
potwierdzi i najlepsze odpowiedzi wytypuje w drodze jednomyślnej decyzji Komisja Konkursowa,
w skład której będzie wchodzić 2 pracowników Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie.
6. Wybierając Zwycięzcę (lub Zwycięzców) Konkursu, Komisja będzie brała pod uwagę fakt
przesłania zrzutu ekranu z widocznym certyfikatem potwierdzającym ukończenie internetowej gry
HealthClaimsUnpacked, a także poprawność merytoryczną, kreatywność, pomysłowość i
oryginalność odpowiedzi na pytanie konkursowe. Komisja dysponuje pełną swobodą w
podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzcy (lub Zwycięzców). Decyzje Komisji są
ostateczne i nieodwołalne.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego konkursu, w przypadku
gdy pula dostępnych nagród nie zostanie wyczerpana.
§3
Nagrody
1. Nagrody zostaną dostarczone przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w
Olsztynie.
2. Nagrodami są karnety na Olsztyn Green Festiwal, który odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2021
r. w Olsztynie. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres e-mail podany przez
Zwycięzców.

§4
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk pisemnie, na adres: ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. O rozpatrzeniu
reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk jest ostateczna.

§5
Dane osobowe
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
2. Podanie danych osobowych (w tym adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie.
3. Dane osobowe wymagane w Konkursie będą udostępnianie pracownikom oraz współpracownikom
Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do

realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych w ramach
Konkursu.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym
przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Organizatora.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z
obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. a, c i 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 (dalej: RODO).]
6. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres
trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także
ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Uczestnicy
Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2
jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w
Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Do zakończenia
Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody,
jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania
danych osobowych przez Organizatora.
7. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa
IT, firmy kurierskie).
8. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik
konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii)
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,
(iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania
przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to
przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane
są na podstawie zgody lub w związku z umową
9. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku:
1) w formie pisemnej na adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii

Nauk z siedzibą przy ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn lub adres mailowy
instytut@pan.olsztyn.pl.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy
prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
§6
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie
przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich
i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z
wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorom bez wynagrodzenia
nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w
zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną
techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) zamieszczenie na stronach internetowych i na profilu facebookowym Organizatora w taki sposób,
aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o
jego pierwszym udostępnieniu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia
organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje
informację o zmianach lub zawieszeniu Konkursu na stronie internetowej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

