REGULAMIN KONKURSU
„Konkurs ornitologiczny”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Konkurs ornitologiczny”, zwanego dalej "Konkursem",
jest Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego, zwany dalej „Organizatorem”. Siedzibą
Organizatora jest Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Jeziory.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach
hazardowych tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Kwartalnika
Wielkopolskiego Parku Narodowego „Głos Puszczyka” NR 1 (1) 2022.
5. Informacje o Konkursie zostaną opublikowane w Kwartalniku Wielkopolskiego Parku
Narodowego „Głos Puszczyka” NR 1 (1) 2022.
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 listopada 2022 r. i trwa do dnia 15 grudnia 2022 r.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które w czasie trwania konkursu wypełnią
zadanie konkursowe.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające
wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej zwane „Uczestnikami”).
3. Jeden uczestnik może brać udział w konkursie jeden raz.
§3
Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga spełnienia warunków wskazanych w niniejszym
Regulaminie oraz prawidłowego wykonania zgłoszenia konkursowego w wyżej określonym
terminie.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród
czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach przedstawicieli Zespołu ds. Udostępniania Parku.
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi
z uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
4. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres email udostepnianie@wielkopolskipn.pl
prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamieszczone w wydaniu „Głosu Puszczyka” Kwartalniku
Wielkopolskiego Parku Narodowego NR 1 (1) 2022 JESIEŃ, na str. 52 i dotyczy podania pełnej
nazwy gatunku ptaka, do którego należą przedstawione na zdjęciu na str. 53 pióra i podanie
co najmniej 3 cech gatunkowych tego ptaka.
5. Z rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie sporządzony protokół.

§4
Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają wymianie na ich
równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 grudnia br. Wyniki zostaną opublikowane na
stronie https://wielkopolskipn.pl/oraz na portalu społecznościowym Facebook. O wygranej
zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 7 dni od
rozstrzygnięcia konkursu.
4. Nagrodzone zostaną osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi, a ich zgłoszenie nadejdzie
jako 2,5,7,9,10 w kolejności. Zwycięzcy w nagrodę otrzymają album o Wielkopolskim Parku
Narodowym autorstwa Hanny i Jarosława Wyczyńskich oraz upominki od Gminy Mosina.
5. Podanie przez Uczestnika Konkursu w przesłanym zgłoszeniu konkursowym nieprawdziwych
lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, miejscowości, e-maila i telefonu do
kontaktu) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 24h od powiadomienia
o wygranej będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.
6. Odbiór nagród odbędzie się w wyznaczony przez Organizatora konkursu dzień, o czym
zostaną poinformowani zwycięzcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność
odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego
Uczestnika Konkursu. Nagrody nieodebrane do dnia 13 stycznia br. przepadają.
§5
Ochrona danych osobowych
Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych
Na podstawie 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 (dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem (ADO) Pana/Pani danych osobowych jest Wielkopolski Park Narodowy
reprezentowany przez Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego z siedzibą:
Wielkopolski Park Narodowy Jeziory 62-050 Mosina, tel. 61 898 23 00, adres e-mail:
sekretariat@wielkopolskipn.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Wielkopolskim Parku Narodowym można skontaktować
się poprzez e-mail: iod@wielkopolskipn.pl
3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
· Cel przetwarzania: Organizacja Konkursu „Konkurs ornitologiczny”.
· Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
· Okres przechowywania danych: Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
4. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiada Pan/Pani następujące prawa:
· dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, istnieje możliwość pozyskania
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
· prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, można zgłosić do ADO konieczność
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy
zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
· prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa, można złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku, ADO dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to

nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych
z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków ADO lub do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej ADO.
· prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa, można złożyć wniosek
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, ADO może dane jedynie
przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
· prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
· prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, można w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeżeli są one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny).
Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, ADO jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania
danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu stosownego wniosku, ADO nie będzie
już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że
wykaże, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wnioskodawcy.
· prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku, gdy przetwarzania dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5. Realizacja przez ADO tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby
występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego
uprawnioną.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
przedstawionych powyżej, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie
podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
8. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również w formie profilowania.
9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Pana/Pani dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających
z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być
udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań ADO. Dane
mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi ADO ma zawarte umowy powierzenia
danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ADO przez te podmioty.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022 r. i obowiązuje do dnia zakończenia
Konkursu. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej
https://wielkopolskipn.pl/
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania
przyczyny, o ile nie naruszy to praw nabytych Uczestników. Zmiany będą każdorazowo
publikowane na Stronie Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź
przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to
z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.
6. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane
przez właściwy sąd powszechny.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw.
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