
 

 
 

 

 

Regulamin konkursu dla młodzieży 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

  
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Integracji Cudzoziemców z siedzibą w Opolu przy ulicy 
Damrota 7, 45-064 Opole (zwany dalej: Organizatorem). 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u @CentrumIntegracjiCudzoziemcówOpolskie 
na serwisie Facebook, dostępnym pod adresem:  
https://www.facebook.com/CentrumIntegracjiCudzoziemcowOpolskie 

3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest 
sponsorowany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook. W żaden sposób nie jest z nim 
związany. 
4. Konkurs skierowany jest do uczestników naszego projektu pn. „Budowanie struktur dla 
integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań” oraz Budżetu Państwa. 
5. Konkurs prowadzony jest na obszarze województwa opolskiego. 
6. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu.  
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
8. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 18.12.2022 r. do 31.12.2022 r 
9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 
  

§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

  
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 
a) jest uczestnikiem projektu i posiada wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie 
b) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe 
dane osobowe, lub jest rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika; 
c) umieściła w odpowiedzi na post konkursowy zdjęcie zgodne z przedstawionym zadaniem 
konkursowym;  
d) jest cudzoziemcem w wieku wymienionym w zasadach konkursowych w poście. 
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu. 
3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą 
wyrażoną przez rodziców lub opiekunów prawnych. 



 

 
 

 

 
4. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie 
 z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.  
  
 
 

§ 3 
Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród 

  
1. Żeby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na zadanie konkursowe umieszczając  
w komentarzu zdjęcie. 
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, odpowiedź powinna znaleźć 
się w komentarzu pod zamieszczonym postem. 
3. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę.  
4. Spośród wszystkich komentarzy, spełniających wymogi Regulaminu nagrodzona zostanie 
osoba, która zdobyła najwięcej like’ów lub innych oznaczeń komentarza.   
  

§ 4 
Nagradzanie 

  
1.Nagrodą w konkursie jest tablet. 
2.Zwycięzca Konkursu wyłoniony przez Organizatora zostanie ogłoszony na fanpage‘u do 14 dni 
od zakończenia konkursu. 
3. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostanie powiadomiony za pomocą wpisu na fanpage’u. 
4. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych na fanpage’u.’ 
5. Odbiór nagrody dla osoby niepełnoletniej powinien nastąpić razem z rodzicem/opiekunem 
prawnym.  
6. Podczas odbioru nagrody zwycięzka praca zostanie przekazana Organizatorowi. 
7. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, nagroda 
pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu. 
9. Nagroda pozostanie do odbioru w Centrum Integracji Cudzoziemców, w godzinach pracy, po 
uprzednim ustaleniu terminu odbioru.  
10. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej 
równowartość pieniężną. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody przez 
Zwycięzcę. 
12. Nagroda, która nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
  

 



 

 
 

 

 
 

§ 5 
Postępowanie Reklamacyjne 

  
1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu. 
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 
2 dni od zakończenia konkursu. 
3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 
4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Centrum Integracji 
Cudzoziemców. 
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 
6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany  
w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna  
i wiążąca. 
 

§ 6 
Klauzula informacyjna  

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w związku z udziałem w organizowanym 

za pośrednictwem serwisu Facebook Konkursem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z 
siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 25, 45-315 Opole . 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na adres 
iod@wup.opole.pl  

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda uczestnika 
konkursu na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji warunków 
konkursu określonych w regulaminie, art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony 
interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, 
wydania Nagrody. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w 
Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, 
adresowych.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu 
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od 
końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 
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7. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo 
cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie 
zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail iod@wup.opole.pl 

9. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 
podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych jak również organy 
administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi 
przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej 
czynności. 

10. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

11.  Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.  
12. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

§ 7 
Końcowe Postanowienia 

  
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Wojewódzki Urząd Pracy  
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 
ustaw. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie 
trwania Konkursu. 
4. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd. 
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