
REGULAMIN ZABAWY 

 „Mój mikołajkowy pierniczek” 

MIKOŁAJKI 2020 

  

§ 1 Informacje podstawowe 

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zabawie pt.  

„Mój mikołajkowy pierniczek” („Zabawa”). 

2.   Organizatorem Zabawy jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 

Bezglutenowej („Stowarzyszenie”), ul. Na Uboczu 28 lok. U-C4, 02-791 Warszawa, 

KRS: 0000 2737 81, REGON: 1408 70698, NIP: 951 220 67 61. 

3.   Zabawa organizowana jest na terytorium Polski i przeznaczona jest dla dzieci 

członków Stowarzyszenia, które są na diecie bezglutenowej („Uczestnicy”). 

4.   Zabawa polega na przesłaniu Stowarzyszeniu drogą mailową zdjęcia Uczestnika z 

wykonanym przez niego świątecznym pierniczkiem lub zdjęcia świątecznego 

pierniczka. 

5.   Biorąc udział w zabawie reprezentujący Uczestnika rodzic lub opiekun prawny 

potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Zabawy określone w Regulaminie. 

6.   Zabawa trwa do końca dnia 30 listopada 2020 r. 

  

§ 2 Zasady Zabawy 

1.   Zabawa polega przygotowaniu przez Uczestnika, samodzielnie lub z pomocą osoby 

dorosłej, świątecznego pierniczka oraz na przesłaniu zdjęcia tego pierniczka, samego 

lub z wizerunkiem Uczestnika. Wraz ze zdjęciem, na którym widoczne jest dziecko, 

musi zostać przesłana zgoda na upublicznienie wizerunku dziecka (Załącznik do 

Regulaminu) podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. W przypadku 

braku takiej zgody zdjęcie nie zostanie opublikowane. Zgoda jest dobrowolna, w 

każdej chwili może zostać pisemnie cofnięta przez rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka. Możliwe jest przesłanie zdjęcia samego śniadania. 

2.   Zdjęcie musi być nadesłane w rozszerzeniu jpg, w możliwie jak najlepszej jakości 

graficznej. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odmówienia publikacji zdjęć 

złej jakości, nieczytelnych. 

3.   Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację oraz 

oświadczeniem, że nie narusza to żadnych dóbr osób trzecich. 

4.   Zdjęcia należy przesyłać maksymalnie do końca dnia 30 listopada – na adres mailowy 

zgloszenia@celiakia.pl. 



5.   Zabawa trwa od 16.11.2020 r. do 30.11.2020 r. 

6.   Z nadesłanych zdjęć zostanie utworzony kolaż, który będzie opublikowany 

06.12.2020 r. na stronie Stowarzyszenia www.celiakia.pl oraz na profilach 

Stowarzyszenia na FB I IG. 

7.   Do wszystkich Uczestników zabawy zostanie wysłany upominek-niespodzianka od 

Stowarzyszenia. Warunkiem niezbędnym do otrzymania upominku jest przesłanie 

prawidłowego adresu do korespondencji. 

  

§ 3 Odpowiedzialność 

1.   Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Zabawie w przypadku naruszenia 

przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. 

2.   Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Zabawy 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 Zabawy. 

4.   Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Zabawy. 

5.   Za prawidłowy przebieg Zabawy odpowiadają członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 

  

§ 4 Dane osobowe 

  

1.   Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Polskie 

Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, z siedzibą przy ul. Na 

Uboczu 28 lok. U-C4, 02-791 Warszawa. 

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 inspektora ochrony danych osobowych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@celiakia.pl. 

4.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Zabawy. 

http://www.celiakia.pl/
http://www.celiakia.pl/


5.   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Zabawie. 

6.   Uczestnikom Zabawy, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 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 (w celu przesłania nagrody) 

8.   Uczestnikom Zabawy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9.   Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Zabawy nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10.  Dane uczestników Zabawy nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyłączeniem firmy pocztowej/kurierskiej, która dostarczy upominek. 

11.  Dane uczestników Zabawy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów, czyli na czas trwania Zabawy oraz przesłania upominku. 

12. 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: 

a)   przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b)   utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enPL890PL893&q=Prezes+Urz%C4%99du+Ochrony+Danych+Osobowych&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzMzEvL8kwXMSqHlCUWpVarBBaVHVkZkqpgn9yRlF-XqWCS2JeZXKGgn9xflJ-OZAFANaF90I7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibl5n3r67pAhVpwcQBHRznAPwQmxMoAjAPegQIEhAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enPL890PL893&q=Prezes+Urz%C4%99du+Ochrony+Danych+Osobowych&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzMzEvL8kwXMSqHlCUWpVarBBaVHVkZkqpgn9yRlF-XqWCS2JeZXKGgn9xflJ-OZAFANaF90I7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibl5n3r67pAhVpwcQBHRznAPwQmxMoAjAPegQIEhAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enPL890PL893&q=Prezes+Urz%C4%99du+Ochrony+Danych+Osobowych&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzMzEvL8kwXMSqHlCUWpVarBBaVHVkZkqpgn9yRlF-XqWCS2JeZXKGgn9xflJ-OZAFANaF90I7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibl5n3r67pAhVpwcQBHRznAPwQmxMoAjAPegQIEhAE


c)   nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Stowarzyszenie 

w dowolnym momencie. W związku z tym, zaleca się regularne sprawdzanie 

najnowszej wersji Regulaminu, która jest dostępna na stronie internetowej 

Stowarzyszenia celiakia.pl. 

2. Poprzez udział w Zabawie 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,  16 listopada 2020 r. 
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