
Konkurs na Najbardziej Romantyczne Zdjęcie Na Facebooku 
 

14 lutego 2021 r. przypada Dzień Zakochanych czyli Walentynki.  

W związku z tym, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu grajewskiego do udziału  

w konkursie na Najbardziej Romantyczne Zdjęcie Na Facebooku. 

 

Regulamin konkursu 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą „Najbardziej 

Romantyczne Zdjęcie Na Facebooku " na wykonanie fotografii ukazującej celebrację Walentynek (dalej 

„Konkurs").  

2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B (dalej 

„Organizator”).  

3. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w 

Grajewie.  

4. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Grajewski.  

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

6. Konkurs jest prowadzony na stronie: www.facebook.com/PowiatGrajewski (dalej „Fanpage”).  

§ 2 Warunki Uczestnictwa  

1. Warunkiem udziału w konkursie jest: posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, 

udostępnienie strony z Konkursem oraz udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji 

udostępnianych w profilu uczestnika.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook a także za czasowe 

lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.  

3. Konkurs rozpocznie się w momencie jego ogłoszenia na Fanpage.  

4. Zamknięcie konkursu nastąpi w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 08:00. 

5. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych - mieszkańców powiatu grajewskiego.  

6. Uczestnikiem Konkursu (osobą zgłaszającą zdjęcie) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, (dalej „Uczestnik”) lub osoba niepełnoletnia (która ukończyła 

13), lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  

7. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.  

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia, przedstawiającego romantyczną 

celebrację Walentynek. Zdjęcie to należy umieścić w komentarzu pod postem na Fanpage, 

informującym o rozpoczęciu konkursu oraz udostępnić ten post na swoim profilu na Facebooku.  

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.  

11. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone 

autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów 

zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.  

12. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu 

nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką 

odpowiedzialność za złamanie tych praw.  

13. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany 

uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie 

Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.  

14. Do wyróżnienia nagrodami zakwalifikują się fotografie, które spełnią wymogi Regulaminu oraz 

uzyskają największa liczbę pozytywnych reakcji: polubień (lajków) czy serduszek.  

15. Nagrodami w konkursie będą 3 zestawy gadżetów związanych z Powiatem Grajewskim.  

16. W związku z trwającym stanem epidemicznym sposób i termin przekazania nagród zostanie z laureatami 

Konkursu ustalony indywidualnie.  

17. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 lutego 2021 o godz. 12:00 na stronie internetowej oraz 

Facebooku Organizatora.  



18. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby 

występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony przez Organizatora.  

19. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym 

Regulaminem.  

20. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko 

i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, 

w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych 

związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.  

21. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie 

internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.  

22. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także 

ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć 

zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć 

na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także 

wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w 

szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy 

wykonawcy.  

23. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia zdjęć oraz wpisów, które będą niezgodne z celem 

Konkursu lub zasadami określonymi w Regulaminie.  

§ 3 Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie  

w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania 

Nagród.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis  

i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

§ 4 Postanowienia końcowe  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja  

o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.  

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, tel.: 86/ 273 84 90  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski z siedzibą w Grajewie przy ul. 

Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl, tel. 86 273 84 63, zwany dalej 

„Administratorem”,  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest telefonicznie 86 

273 84 63, pod adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu Najbardziej 

Romantyczne Zdjęcie Na Facebooku, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO),  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, nie krócej jednak, niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  

5. na zasadach określonych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

6. przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  

7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem,  

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie,  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane,  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  

 


