REGULAMIN KONKURSU
p.n. ”Twoja Krew jest cenna”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO
CZERWONEGO KRZYŻA
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pn „ Twoja Krew jest cenna” jest Mazowiecki Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie ul Szańcowa 25, 01-458 Warszawa
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 20 i 21 czerwca 2020.
3. Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniach 20 – 21
czerwca odda krew w dowolnej stacji krwiodawstwa na terenie Polski lub w ambulansie
podczas otwartej akcji poboru krwi i prześle potwierdzenie oddania krwi (zdjęcie wpisu do
książeczki dawcy lub skan zaświadczenia z RCKIK).
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących kryteriów:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.krwiobiegwarszawa.pl
b) spełnienie warunków podanych w § 2 ust.1 oraz w § 4 Regulaminu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie najbliższych rodzin
osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
5. Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy
Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest propagowanie honorowego krwiodawstwa poprzez oddawanie
krwi.
2. Nagrody przyznawane są w drodze losowania, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w
siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Szańcowa 25. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w
dniu losowania na stronie internetowej www.krwiobiegwarszawa.pl
3. Losowanie zostanie udokumentowane nagraniem audio-video oraz jego umieszczeniem w
serwisie społecznościowym
na profilu FB
Krwiobiegu Warszawa https://www.facebook.com/KrwiobiegWarszawa/.
4. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez
Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK i są nimi:
a)
b)
c)
d)
e)

Śpiwór turystyczny;
Plecak turystyczny – średni;
Plecak turystyczny – duży;
Termosy turystyczne - 2 sztuki;
Karta podarunkowa – 60 minut w Parku Trampolin Warszawa

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w terminie 2 dni
od dnia rozlosowania nagród.
6. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród.
7. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na
nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania
nagrody na inne osoby.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego, adresu korespondencyjnego.
2. Przesłanie w formie zdjęcia lub skanu podpisanego Załącznika nr 1.
3. Podane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć które prześle jako
zdjęcia dowodowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników konkursu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie
na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z
działalnością prowadzoną przez Organizatora.
6. Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby organizacji konkursu, przesłanie do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016r.,poz. 922j.t.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie
informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030j.t. ze zm.). Uczestnik
konkursu wyraża zgodę na powyższe zapisy poprzez podpisanie odpowiedniego Oświadczenia
przesłanego drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres:
warszawa10@pck.org.pl stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie,
kierując korespondencję na adres Organizatora.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2016r., poz. 922 j.t.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).
3. Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: p Honorata Krzywoń (e-mail:
warszawa.dyrektor@pck.org.pl tel 505-144-517).
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej:
www.krwiobiegwarszawa.pl.
5. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ”Twoja Krew jest cenna”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO
CZERWONEGO KRZYŻA
Wyrażam zgodę na udział w konkursie pn ”Twoja Krew jest cenna” i akceptuję warunki Regulaminu
konkursu. Jednocześnie informuje, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej
zamieszczonej poniżej.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji, realizacji i promocji
konkursu dla Honorowych Dawców Krwi pn „Twoja krew jest cenna” organizowanego przez
Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, a także w celu przesłania informacji o
przyszłych imprezach lub produktach handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną przedstawioną poniżej
mojej zgody, z którą się zapoznałem/am.
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na: nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Mazowiecki Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa, KRS 0000225587,
NIP 526-16-50-478, utrwalonych na fotografiach, filmach, nagraniach dźwiękowych przesłanych w
ramach konkursu dla Honorowych Dawców Krwi pn ”Twoja Krew jest cenna”, poprzez publikację
wizerunku i dźwięku w materiałach zdjęciowych, filmowych, nagraniach i prezentacjach na potrzeby
reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo - telewizyjnych oraz
na inne potrzeby komercyjne Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 880j.t. z późn.
zm.). Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników konkursu dla
Honorowych Dawców Krwi np. „Twoja krew jest cenna”. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora konkursu poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby
promocyjno- reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora konkursu.

………………………..
Data i czytelny podpis

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne”) Mazowiecki Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w
Warszawie (00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14,
2. Inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń adres Email: iod@pck.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, adresu do
korespondencji, wizerunku i głosu uwiecznionego na zdjęciach i nagraniach przesłanych w
ramach konkursu dla Honorowych Dawców Krwi pn „Twoja krew jest cenna” będą
przetwarzane w celu organizacji, realizacji i promocji konkursu dla Honorowych Dawców
Krwi pn „Twoja krew jest cenna” w celu przesłania informacji o przyszłych imprezach lub
produktach handlowych – na podstawie Pani / Pana zgody (na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Ogólnego), a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (na podstawie Artykułu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
Ogólnego). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ewentualne ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
4. Udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestnictwa w powyższym konkursie.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Czerwony Krzyż, organy publiczne i
inne podmioty -w przypadkach określonych przepisami prawa; osoby, które będą przeglądały
stronę domową Administratora: www.krwiobiegwarszawa.pl i fanpage Facebook
https://www.facebook.com/MOO.PCK/; patroni honorowi i medialni imprezy; podmioty
działające na zlecenie Administratora i współpracujące z Administratorem w zakresie
organizacji konkursu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez
Panią/Pana zgody na przetwarzania danych, przy czym po jej odwołaniu przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego
wynikających z uczestnictwa w imprezie zgodnie z kodeksem cywilnym.
7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
8. Posiada Pani/Pan także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –w przypadkach i na warunkach określonych w
Rozporządzeniu Ogólnym.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Ogólnego.

