REGULAMIN KONKURSU NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI.
KONKURS PLASTYCZNY.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI. KONKURS PLASTYCZNY” jest FUNDACJA
RED IS BAD z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jagiellońska 69, 03-303
Warszawa); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000665031; nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sąd
rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132931552; REGON:
366631576, adres poczty elektronicznej: fundacja@redisbad.pl oraz numer telefonu kontaktowego:
+48 506 184 306.
Konkurs jest częścią Projektu „Sztafeta Pokoleń” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony
Narodowej.
W działaniach konkursowych na obszarze rekrutacji uczestników i promocji konkursu Fundacja Red is
Bad współpracuje z Towarzystwem Nasz Dom z siedzibą w Warszawie, przy Al. Zjednoczenia 34, Nr
KRS 0000050053.
1.2 Cele Konkursu.
Głównym celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz
kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe to:


Kształtowanie i rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, które pozostają w
trudnej sytuacji rodzinnej;



Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości plastycznej na forum
publicznym;



Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów;



Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wizerunku samego siebie;

1.3. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko lub młodzież w wieku poniżej 18 lat, przebywające pod
opieką różnych form pieczy zastępczej, które wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w
Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.
1.4. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego
udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może
być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i
warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.
1.5. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim,
powiadamiając o tym Organizatora.

1.6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.7. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.7.1 Adresatami konkursu są wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998) rodzinne formy opieki zastępczej zwane w
dalszej części PLACÓWKAMI (lub DOMAMI) a w tym:









spokrewnione rodziny zastępcze,
niezawodowe rodziny zastępcze,
zawodowe rodziny zastępcze,
zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze,
zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego,
rodzinne domy dziecka,
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego,
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego .

1.7.2. KONKURS, KONKURS NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI. KONKURS PLASTYCZNY – niniejszy konkurs
organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.7.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia
prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.
1.7.4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.7.5. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – FUNDACJA RED IS BAD z siedzibą w Warszawie (adres
siedziby i adres do doręczeń: ul. Jagiellońska 69, 03-303 Warszawa); wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000665031; nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sąd rejestrowy, w
którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132931552; REGON: 366631576,
adres poczty elektronicznej: fundacja@redisbad.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 506 184
306.
1.7.6. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie, zgodnie
z pkt. 1.2 niniejszego Regulaminu.
1.7.7. ZADANIE KONKURSOWE – praca plastyczna sporządzona przez Uczestnika Konkursu,
przedstawiająca skojarzenia Uczestnika z dniem 11 listopada i odzyskaniem przez Polskę
niepodległości.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Przed dniem rozpoczęcia Konkursu Organizator kontaktuje się z osobami prowadzącymi wybrane
przez Organizatora Placówki, zapraszając do udziału dzieci przebywające w Placówkach w Konkursie i
dostarczając niniejszy Regulamin Konkursu.

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez dostarczanie, w trakcie trwania Konkursu,
Zadania Konkursowego, osobiście w siedzibie Organizatora lub przesyłką pocztową lub kurierską na
adres siedziby Organizatora. Wraz z zadaniem konkursowym Uczestnik jest obowiązany podać
następujące dane dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, nazwa i adres Placówki, w którym przebywa
Uczestnik.
2.2.1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca skojarzenia Uczestnika z dniem
11 listopada i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
2.2.2. Praca plastyczna może zostać stworzona z wykorzystaniem dowolnej techniki, np.: rysunek
kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, płótnie, collage (kolaż), witraż,
wydzieranka, wyszywanka, rzeźba, wszelkiego rodzaju instalacja, , malowanie na szkle,
kompozycje z wosku i koralików.
2.2.3. Format prac plastycznych dowolny.
2.2.4. Dzieła wysyłane są na koszt własny uczestnika.
2.2.5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
2.2.6. Każda nadesłana praca zostanie oznaczona indywidualnym numerem.
2.2.7. Praca nadesłana po terminie nie będzie oceniana przez Komisję Konkursową oraz
nagrodzona.
2.2.8. Prace niezgodne z regulaminem, zawierające treści obraźliwe, naruszające godność osobistą
oraz godzące w zasady współżycia społecznego będą niszczone komisyjnie.
2.2.9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację
nadesłanej pracy.
2.2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów
celem promocji działalności Fundacji Red is Bad bez uiszczania honorarium autorskiego.
2.3. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą
autorską, która nie była wcześniej publikowana. Uczestnika, w szczególności w związku z
wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści
bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania
Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a
także nie powinny zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających zasady współżycia
społecznego.
2.4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby,
które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej
rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 5 listopada 2018 roku, do dnia 21 listopada 2018 r. W powyższym
terminie Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie oraz dostarczyć Organizatorowi Zadanie
Konkursowe. W przypadku dostarczenia Zadania Konkursowego przesyłką pocztową lub kurierską,
termin jest zachowany, jeżeli przesyłka została nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

3.2. Od 21 listopada do 23 listopada 2018 r. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.
Dnia 23 listopada 2018 r. nastąpi ogłoszenie wyników. Od 24 listopada 2018 r. do 5 grudnia 2018 r.
wręczenie (wysłanie) nagród rzeczowych. W okresie od 5 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. inne
działania konkursu, w tym nagrody z kategorii 3.4.2 i 3.4.3
3.3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu,
Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora.
Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się
kryteriami:


Zgodność z tematyką konkursu,



twórczy charakter utworu,



inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki konkursu,



umiejętność wykorzystania wybranej techniki plastycznej,



samodzielność wykonania,



stopień trudności wykonania,



ogólne wrażenie estetyczne.

3.4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. Decyzja Komisji
Konkursowej co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna.
3.5. W Konkursie zostanie wyłoniona następująca liczba i następujące kategorie zwycięzców, którym
Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
3.5.1. kategoria nr. 1.: 750 Uczestników; nagroda: odzież i gadżety o tematyce patriotycznej.
3.5.2. kategoria nr. 2.: 200 Uczestników; nagroda: zaproszenie na całodniowy piknik o tematyce
historycznej, w terminie wskazanych przez Organizatora w ogłoszeniu o wyniku Konkursu, w skład
którego wchodzi pokaz sprzętu wojskowego, pokaz jednostki specjalnej Wojska Polskiego,
inscenizacja historyczna, animacje i zabawy dla najmłodszych, pokazy wirtualnej rzeczywistości,
wyścigi dronów, wojskowy catering, strzelnica laserowa i najważniejsze spotkanie z Powstańcami
Warszawskimi i Żołnierzami Niezłomnymi.
3.4.3. kategoria nr. 3: 30 Uczestników; nagroda: międzypokoleniowy obiad w gronie Powstańców
Warszawskich i Żołnierzy Niezłomnych, w terminie wskazanych przez Organizatora w ogłoszeniu o
wyniku Konkursu.
3.5. Niezależnie od powyższych Nagród, Organizator w ramach Konkursu, zorganizuje w każdym z 5
dużych Placówkach, których wychowankowie będą Uczestnikami Konkursu i dostarczą największą
liczbę Zadań Konkursowych, „żywą lekcję historii” polegającą na spotkaniu z Powstańcem
Warszawskim oraz inscenizacji historycznej wraz z pokazem umundurowania i historycznej broni.
Termin przeprowadzenia lekcji historii zostanie wcześniej uzgodniony z osobami prowadzącymi każdą
z wybranych Placówek.

3.6. Nagrody, o których mowa w pkt 3.4.1 albo 3.4.2 mogą łączyć się z nagrodami, o których mowa w
pkt 3.4.3 lub 3.5.
3.7. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i
nazwisko) na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem:
http://fundacja.redisbad.pl/ oraz poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej z osobami prowadzącymi Domy Dziecka, których wychowankowie są Uczestnikami
Konkursu.
3.8. Zwycięskie Zadania Konkursowe mogą być opublikowane przez Organizatora na stronie
internetowej Organizatora.
3.9. Nagroda, o której mowa w pkt 3.4.1 niniejszego Regulaminu, zostanie dostarczona zwycięzcy
Konkursu na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na podany przez niego
adres w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
3.10. Jednorazowa wartość nagród przyznawanych w konkursie nie przekracza kwoty 2 000 zł. Na
mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, zwolnione z opodatkowania są wygrane w konkursach i grach
z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Zwolnienie obowiązuje wyłącznie dla
nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł. Jeśli nagroda w konkursie
wynosi 2 000 zł lub mniej, to nie powstanie obowiązek odprowadzenia od niej podatku dochodowego
od osób fizycznych.
4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie
RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
4.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w
niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału
w nim. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia,
że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4)
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres,

kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to
wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje
środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
4.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w
takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co
najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w
odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
4.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej
podstawie prawnej podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
4.5.1. realizacja Konkursu;
4.5.1.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy)
4.5.1.2. dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania
nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków
Organizatora i Uczestników konkursu.
4.5.1.3. Zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu, nazwa placówki, adres zamieszkania.
4.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator
korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie
spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator
przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania
danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów
mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony
Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności
dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy
technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5
Regulaminu.
4.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania
danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu. Każdej osobie
przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
4.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich
danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21
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4.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.7.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie
uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
4.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane
na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
4.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
5. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE
5.1. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Konkursem Uczestnik może kontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@redisbad.pl lub pisemnie na adres
Organizatora: ul. Jagiellońska 69, 03-303 Warszawa.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
6.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.
6.4. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania Programu, do jego pełnego rozliczenia
finansowego i sporządzenia raportów końcowych przez Organizatora.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w
niniejszym Regulaminie, które to zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora.

