
 
 

 

 

  

serdecznie zaprasza do udziału konkursie  
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REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
Oddział: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w Stegnie 

2. Cele mini konkursu: 
Sprawdzenie poziomu wiedzy nt. Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.  
Poznanie oraz promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku i otuliny. 
Uczenie szacunku do przyrody i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. 

3. W mini konkursie może uczestniczyć każdy. 
4. Mini konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się z 10 pytań dotyczących 

Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. 
5. Mini konkurs jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego .  
6.  Mini konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany 

przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym 

zastrzeżonym przez Facebook, Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego konkursu 

następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu. Serwis Facebook nie 

ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.  

7. Przesłanie odpowiedzi testowych jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu w tym do upublicznienia listy 
zwycięzców na stronie internetowej organizatora zgodnie z regulaminem konkursu.  
Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) Administratorem danych osobowych  jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą  
w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,   
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl   
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu  
z uczestnikami.  
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.  
5) Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata tj. do czasu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń.  



 

 
 6) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz 
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy 
złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości uczestniczenia w konkursie.   
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  
8) Udostępnianie będą listy zwycięzców.   

8. Udział w mini konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

9. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 
konkursu 

 

Stegna, 30.12.2020 r.                           Konkurs dofinansowany ze środków:  


