Regulamin gry osiedlowej w formie krzyżówki – „Moja ulica, moje osiedle – Białostoczek!”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem gry jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Modlińska 6 lok U3, 15-066 Białystok NIP: 96616146767,
www.owop.org.pl, https://www.facebook.com/Moje-osiedle-111875554273067
Gra odbywa sie w ramach projektu Moja ulica, moje osiedle, moje miasto. Projekt realizowany z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w
ramach Funduszy EOG.
2.

Gra

ma

formę

otwartą.

Uczestnikami

mogą

być

osoby,

które

posiadają

własny

adres

e-mail.
II. Czas trwania
1. 26 lipca 2022 od godz. 18.00. do godz. 23.59.
III. Warunki uczestnictwa
1. Aby otrzymać nagrodę w grze trzeba posiadać własny adres e-mail.
2. Rozwiązanie krzyżówki, odpowiedzi związane z zadaniami i zdjęcia należy przesłać na adres:
norweg@googlegroups.com
3. W treści e-maila należy obowiązkowo podać swoje imię i nazwisko (imiona i nazwiska w zespole) oraz wpisać
klauzulę: Zapoznałem/-am się z regulaminem i akceptuję jego warunki. Jako temat wiadomości należy
wpisać: OSIEDLE BIAŁOSTOCZEK – rozwiązanie zagadki.
4. Uczestnik gry wyraża zgodę na publikację zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych gry i publikacji
jego rozstrzygnięcia. Zgłaszając udział w grze składa zapewnienie, że osoby znajdujące się na przesyłanej
fotografii wyrażają zgodę na ich publikację. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
osób trzecich wynikające ze zgłoszenia fotografii do gry.
IV. Nagrody
1. Pakiet nagród rzeczowych zdobędzie 10 zespołów, które w pierwszej kolejności wskażą prawidłową odpowiedź
oraz prześlą zdjęcia z gry (z wykorzystaniem charakterystycznych miejsc na osiedlu).
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mailowy
laureata.
3. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani mailowo.
V. Postanowienia końcowe
1. Udział w grze jest bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry i treści regulaminu.
3. W przypadku naruszeń prosimy o kontakt: norweg@googlegroups.com
Polityka prywatności
Wszelkie

informacje

w
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o wygranej i przekazania nagród oraz publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej

Administratora, portalach społecznościowych w celach promocyjnych i informacyjnych Po zakończeniu realizacji
projektu wszelkie dane osobowe dotyczące jego uczestników zostaną usunięte.
Informacja o przetwarzaniu danych:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

1.
(dalej:

„ADMINISTRATOR”),

z

siedzibą:

ul.

Modlińska

6/lok.

U3,

15-066

Białystok.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@owop.org.pl.
2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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).
4.

Przetwarzanie odbywa się w związku z publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie

internetowej Administratora, portalach społecznościowych w celach promocyjnych i informacyjnych –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania
zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów.
5.

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.
7.

Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych

osobowych.
8.

Posiada Pan/ Pani prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

