REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ RELACJĘ Z GLUTEN FREE EXPO IV
Pt. “MOJE GLUTEN FREE EXPO 2018”

§ 1 Informacje podstawowe
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
(„Stowarzyszenie”), ul. Villardczyków 8 lok. U1, 02-793 Warszawa. KRS: 0000 2737 81, REGON:
1408 70698, NIP: 951 220 67 61.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski i przeznaczony jest dla członków
Stowarzyszenia („Uczestników”).
4. Konkurs polega na napisaniu przez osobę należącą do Stowarzyszenia relacji z targów
zorganizowanych przez Stowarzyszenie w dniach 15-16 czerwca 2018 – Gluten Free EXPO oraz
przesłanie jej mailem na adres info@celiakia.pl
5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, zapoznał się z zasadami Konkursu określonymi
w niniejszym Regulaminie.
§ 2 Zasady konkursu
1. Konkurs polega na napisaniu przez Uczestnika ciekawej relacji z targów Gluten Free EXPO IV.
Forma tekstu jest dowolna, objętość relacji powinna wynosić maksymalnie 3600 znaków. Do
relacji mogą być dołączone 1-2 zdjęcia wykonane podczas Gluten Free EXPO IV.
2. Napisaną relację należy przesłać maksymalnie do końca dnia 27 czerwca na adres mailowy
info@celiakia.pl
3. Jury - Zarząd Stowarzyszenia, wyłoni 3 zwycięskie teksty spośród wszystkich nadesłanych
relacji. Autor najciekawszej relacji otrzyma nagrodę główną, dwie pozostałe relacje zostaną
nagrodzone nagrodami-niespodziankami.
4. Konkurs trwa od 18.06.2018 r. do 27.06.2018 r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia www.celiakia.pl w dniu 29
czerwca 2018.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, z wyłączeniem
członków Zarządu oraz ich rodzin.

§ 3 Nagrody
1. Autor najciekawszego tekstu otrzyma atrakcyjną nagrodę – kosz z niespodziankami od
Stowarzyszenia (odbiór własny lub drogą pocztową). Dwa pozostałe najlepsze teksty zostaną
nagrodzone nagrodami-niespodziankami. Dodatkowo w ramach nagrody wszystkie trzy teksty
zostaną opublikowane na stronie www.celiakia.pl w dziale Aktualności oraz w 10 numerze
wydawanego przez Stowarzyszenie magazynu „Bez glutenu”.
2. O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w dniu 29 czerwca
2018, kiedy to także zostaną opublikowane wyniki Konkursu na stronie www.celiakia.pl.

§ 4 Odpowiedzialność
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego
postanowień niniejszego Regulaminu, np. jeśli nie jest on członkiem Stowarzyszenia.
2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w
sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu oraz
Ankietowanych.
5. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiadają członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Polskie
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, z siedzibą przy ul. Villardczyków 8 lok.
U1, 02-793 w Warszawie.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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).
3. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: p.sabak@celiakia.pl
4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane jedynie w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) adres do korespondencji (wysyłki nagrody)
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
na stronie www.celiakia.pl oraz profilu na Facebooku Organizatora) o wynikach Konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
12. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, czyli na czas trwania Konkursu oraz przesłania nagród zwycięzcom.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Organizatora w dowolnym
momencie. W związku z tym, zaleca się regularne sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu, która
jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia www.celiakia.pl
2. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik każdorazowo potwierdza, iż akceptuje aktualnie
obowiązujące postanowienia Regulaminu. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub
związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W
przeciwnym razie właściwy będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną.

Warszawa, 18 czerwca 2018 r.

