CENTRUM KULTURY FILMOWEJ

Regulamin konkursu „Dzieci z Jedwabnego Szlaku”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich
prowadzony jest konkurs pod nazwą „Dzieci z Jedwabnego Szlaku” (dalej:
„Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Centrum
Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna
5/18, 00-031 Warszawa, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem RIK/02/2018,
posiadającym NIP 1132989037, REGON 381891140 (dalej: „Organizator”).
3. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs będzie trwał od 20.04.2022 r. do 06.05.2022 r.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.ckf.waw.pl, a także
w siedzibie Organizatora.
6. 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 (Dz. U. 2018.165 j.t.).
§2. Uczestnicy konkursu, zasady i nagrody
1. Konkurs jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym wyłącznie
do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (zwanych dalej
„Uczestnikami”).
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości i zobowiązaniem do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Warunkiem przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu jest:
a) zapoznanie się z treścią Regulaminu Konkursu,
b) posiadanie
dostępu do komputera lub innego urządzenia
z zainstalowanym oprogramowaniem, pozwalającym na przeglądanie
stron internetowych oraz dostęp do sieci internetowej,
c) posiadanie aktywnego konta e-mail,
d) założenia i aktywowania konta na platformie vod.warszawa.pl (dalej
zwaną: „Platformą”),
e) wejście w link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5XGfxxg1CVjrb9uGbsxxCCG9WGGEYYldxfh4nyvfoOot_w/viewform?usp=sf_link,
podanie w webankiecie następujących danych: imię i nazwisko, adres
e-mail, login do Platformy oraz udzielenie odpowiedzi na pytania.
4. Podczas rejestracji Uczestnika na Platformie, zostaje zawarta pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną, której postanowienia uregulowane są w regulaminie Platformy
dostępnym na stronie: https://vod.warszawa.pl/dokument/regulamin
5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wejście za pomocą linku, o którym mowa
w ust. 3 lit. e) powyżej oraz udzielenie w jak najkrótszym czasie odpowiedzi
i wysłanie webankiety.
6. Wypełnienie i wysłanie webankiety oznacza jednoczesną akceptację przez
Uczestnika postanowień Regulaminu.
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7. Pierwszych pięćdziesięciu Uczestników, którzy w najkrótszym czasie udzielą
i wyślą odpowiedzi na wszystkie zadane w niej pytania – wygrywa nagrodę.
8. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia,
które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
9. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Organizator na podstawie czasów
wskazanych w raporcie webankiety.
10. Nagrodami w Konkursie jest kod uprawniający do nieodpłatnego obejrzenia
wybranego odcinka serialu dokumentalnego „Dzieci z Jedwabnego Szlaku” na
Platformie.
11. Oficjalna informacja o zakończeniu Konkursu zostanie ogłoszona na stronie
internetowej www.ckf.waw.pl
12. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
nagrody za pośrednictwem podanego w webankiecie adresu e-mail, wysłanej
w ciągu maksymalnie do 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od
momentu zakończenia Konkursu.
13. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych
właściwości nagrody, wymiany na jej równowartość pieniężną ani przekazania
prawa do nich osobom trzecim.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród,
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie
podał prawdziwego adresu e-mail do lub podane dane są niepełne lub
nieaktualne. W takich przypadkach nagroda przepada.
§3. Dane osobowe
1. W związku z organizacją Konkursu Organizator przetwarza dane osobowe
Uczestników.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących
celach:
a) Przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszeń oraz wyłonienia
laureatów - zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO w związku z Regulaminem
Konkursu, przez okres trwania Konkursu;
b) Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących przeprowadzonego
Konkursu – zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z obowiązkiem
prawnym, przez okres 60 dni od zakonczenia Konkursu;
c) Dane z ankiet Laureatów będą anonimowo (bez danych dotyczących
tożsamości Uczestnika oraz jego danych kontaktowych) wykorzystywane
do celów statystycznych, analitycznych oraz promocyjnych Organizatora,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z warunkami Konkursu
określonymi w Regulaminie, przez okres 1 roku od zakończenia Konkursu;
d) Dane Uczestników mogą też być przetwarzane w celu obrony lub
dochodzenia roszczeń, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia
postępowania.
3. Rejestracja Konta na Platformie VOD odbywa się za pośrednictwem
Platformy, na podstawie Regulaminu Platformy oraz zgodnie z Polityką
prywatności Platformy. Polityka prywatności Platformy zawiera wszystkie
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników
Platformy VOD. Każda osoba rejestrująca się na Platformie powinna
zapoznać się z ww. dokumentami.
4. Jeżeli Uczestnik dobrowolnie zapisał się na Newsletter, tj. wyraził zgodę na
otrzymywanie Newslettera CKF drogą elektroniczną, może w każdej chwili
cofnąć wyrażoną zgodę bez podawania przyczyny, ze skutkiem od momentu
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poinformowania CKF o cofnięciu zgody. Najszybszym sposobem cofnięcia
zgody jest anulowanie subskrypcji poprzez skorzystanie z odpowiedniego
linku w Newsletterze. Można tez cofnąć zgodę, kontaktując się
z Organizatorem dowolną ścieżką komunikacji bezpośredniej.
5. Dane Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora udostępniane
odrębnym administratorom.
6. Ponieważ ankieta jest zorganizowana z użyciem narzędzia Google Forms,
dostawca tego narzędzia – firma Google może mieć dostęp do danych
osobowych Uczestników zawartych w ankietach.
7. Dane Uczestników Konkursu mogą być ujawniane podwykonawcom
Organizatora uczestniczącym w procesie obsługi Konkursu, np. wsparcie IT,
administracyjne, doradcze i prawne. Podmioty te działają wyłącznie na
podstawie i w zakresie odpowiednich umów zawartych z Organizatorem oraz
po zapewnieniu odpowiedniej ochrony danych osobowych.
8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w RODO,
w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, cofnięcia
wyrażonej zgody na newsletter, żądania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu.
9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Organizator przetwarza jej dane
osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzoru,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000.
10. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym każda
osoba może skontaktować się bezpośrednio pod numerem telefonu: 602 886
226 lub e-mailowo: daneosobowe@ckf.waw.pl. IOD Organizatora z chęcią
udzieli wszelkich informacji dotyczących ochrony danych osobowych
Uczestników Konkursu, pomoże w realizacji praw osób, których dane dotyczą
oraz pomoże w usunięciu ewentualnych wątpliwości dotyczących stosowania
RODO przez Organizatora.
11. Szersze informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez
Organizatora można również uzyskać poprzez zapoznanie się z Polityką
prywatności
Organizatora
dostępną
pod
adresem:
https://ckf.waw.pl/files/editor/2020-16-04-ckf-polityka-prywatnosci.pdf

§4. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora w
trakcie trwania Konkursu i do 7 dni po jego zakończeniu. Reklamacje należy
kierować na adres email: ckf@ckf.waw.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać określenie nazwy Konkursu, którego dotyczy,
imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 1 powyżej
formie nie podlegają rozpoznaniu.
5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.
§5. Postanowienia końcowe
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i treść Konkursu.
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2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
3. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na
pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu
Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie
www.ckf.waw.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą
miały w powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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