Regulamin rozdania na stronie dniotwarte.eu
§ 1.
Cel rozdania
Rozdanie ma na celu promocję efektów projektów zrealizowanych w Polsce przy udziale
Funduszy Europejskich, jak również zachęcanie do aplikowania i korzystania z Funduszy
Europejskich. Rozdanie zostanie przeprowadzone 25 września 2020 r. w okolicach
godziny:13:00, 15:00, 17:00, 18:00 oraz 26 i 27 września 2020 r. w okolicach godziny: 11:00,
13:00, 15:00, 17:00, 18:00 na stronie dniotwarte.eu, prowadzonej przez Organizatora
rozdania, gdzie zostanie opublikowana informacja o rozdaniu wraz z odnośnikiem
prowadzącym do niniejszego Regulaminu.
§ 2.
Organizator rozdania
Organizatorem rozdania jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.
§ 3.
Fundator nagród
Fundatorem nagród jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
§ 4.
Uczestnicy rozdania
W rozdaniu mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych. Z udziału w rozdaniu wyłączeni są pracownicy Organizatora.
§ 5.
Zasady rozdania
1. Osoba biorąca udział w rozdaniu musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie zadane
przez moderatora na stronie dniotwarte.eu. Pytania będą zadawane maksymalnie pięć
razy w ciągu każdego dnia trwania rozdania tj. 25, 26 i 27 września w godzinach
wskazanych w § 1.
2. Odpowiedź na pytanie należy wysłać w formie wiadomości prywatnej na profilu
Organizatora
Facebook
Fundusze
Europejskie,
tj.
https://www.facebook.com/FunduszeUE
3. Laureatem rozdania w każdej godzinie, w której zostanie przeprowadzone rozdanie,
zostanie pierwsza osoba, która wyśle prawidłową odpowiedź w wiadomości prywatnej na
Facebooku Fundusze Europejskie, tj. https://www.facebook.com/FunduszeUE
4. Za nieakceptowalne i pozbawiające możliwości wygrania nagród, o których mowa w §7,
będą uznane odpowiedzi:
a) o charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji politycznej lub
religijnej;
b) których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym narusza ich
prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek;

c) sprzeczne z prawem polskim, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc, propagujące nielegalne używki;
d) uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie, niewłaściwe lub
naruszające zasady życia społecznego;
e) zawierające wulgaryzmy.

§ 6.
Kapituła Konkursowa
Kapitułę Konkursową stanowią przedstawiciele Organizatora.
§ 7.
Nagrody
1. Każdy z Laureatów zostanie nagrodzony pakietem nagród.
2. W ramach rozdania Organizator przewiduje następujące nagrody:
Powerbank – 8 sztuk;
Lunchbox – 4 sztuki;
Smartwatch – 5 sztuk;
Głośnik bezprzewodowy – 5 sztuk;
Zestaw do rysowania – 4 sztuki;
Gra – 2 sztuki;
Maskotka Funduszy Europejskich – 5 sztuk.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość uzupełnienia pakietów o dodatkowe gadżety
będące w posiadaniu Organizatora, jak: długopisy, smycze, notesy, gadżety dla dzieci,
itp.
4. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
5. Wartość jednego pakietu nagród nie przekracza kwoty 150 zł.
§ 8.
Informacja o Laureatach
1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości na Facebooku
i poproszeni o podanie adresu w Polsce, na który Organizator wyśle na swój koszt
nagrody. Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia, w którym przesłano mu informację o wygranej, pod rygorem
utraty prawa do nagrody, w celu ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do
skutecznej realizacji prawa do nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Laureata, w
szczególności jeśli podane dane są niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
2. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez Laureata prawa do
nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy Uczestnika
rozdania, który jako drugi udzielił poprawnej odpowiedzi.
3. Wzięcie udziału w rozdaniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
niniejszego Regulaminu.

4. Rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez
serwis Facebook, ani z nim związane.
§ 9.
Dane osobowe
1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem strony dniotwarte.eu oraz strony
https://www.facebook.com/FunduszeUE/ w ramach serwisu Facebook.
2. Zasady przetwarzania danych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dostępne
są poniżej:
1) siedziba Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znajduje się w Warszawie, przy ul.
Wspólnej 2/4, kod pocztowy 00-926.
2) Z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
można się skontaktować korzystając z adresu IOD@mfipr.gov.pl. W przypadku
uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający prawo, uczestnik
rozdania może złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
3) Dane osobowe Uczestników rozdania przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO 1 , w celu przeprowadzenia rozdania mającego na celu promocję efektów
projektów zrealizowanych w Polsce przy udziale Funduszy Europejskich, jak również
zachęcanie do aplikowania i korzystania z Funduszy Europejskich, w szczególności:
a) wysyłki nagrody w razie wygranej w rozdaniu;
b) udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą wiadomości na portalu
Facebook, w prawnie uzasadnionym interesie Uczestnika, polegającym na
uzyskaniu żądanej informacji;
c) ogłoszenia Laureatów rozdania, poprzez wysłanie im wiadomości na portalu
Facebook z informacją o wygranej oraz zamieszczenie informacji o Laureatach na
stronie dniotwarte.eu.
4) Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora
danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz
podmiotów świadczących na rzecz Ministra usługi w zakresie dostarczania i
utrzymywania infrastruktury teleinformatycznej.
5) Podanie danych jest dobrowolne.
6) Dane osobowe uczestników rozdania będą przechowywane przez okres co najmniej
3 miesięcy od daty zakończenia rozdania, a następnie, w niezbędnym zakresie, przez
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7) W każdej chwili Uczestnik może skorzystać z prawa dostępu do danych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
1

Rozporządzenie 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) (RODO)

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie i na zasadach wskazanych w
RODO. Żądania wykonania praw należy przekazywać, wysyłając wiadomość
prywatną do profilu Funduszy Europejskich na portalu Facebook lub e-mailem na
adres IOD@mfipr.gov.pl.
8) Dane osobowe Uczestników rozdania
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

nie

będą
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do

9) Ze względu na wykorzystanie w rozdaniu narzędzia Facebook może dojść do
przekazania danych użytkowników poza EOG.
§ 10
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania rozdania, o czym
poinformuje na stronie dniotwarte.eu.

