REGULAMIN KONKURSU „HALLOWEEN w Szekspirowskim”

§ 1 OGÓLNE POSTANOWIENIA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Gdański Teatr Szekspirowski, z siedzibą w Gdańsku, 80-818, przy ul.
Wojciecha Bogusławskiego 1, będący gminną samorządową jednostką organizacyjną, wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska, pod numerem
10/2008, posiadającą numer NIP 583-301-34-08, (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu i ogłoszenie jego wyników w sposób zgodny
z niniejszym Regulaminem.
3. Konkurs zostanie przeprowadzany tylko i wyłącznie na profilu na platformie społecznościowej
facebook.com https://www.facebook.com/gdansk.shakespeare.theatre w dniach 29 – 30.10.2021 r.
do godziny 16:00.
4. Konkurs nie jest prowadzony, promowany, popierany przez platformę społecznościową
facebook.com.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:
A) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego udział w konkursie mogą brać osoby małoletnie posiadające ograniczoną
zdolność do czynności prawnych;
B) jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
C) nie jest pracownikiem Organizatora,
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
1. Uczestnik Konkursu musi posiadać aktywne konto na platformie społecznościowej facebook.com.
2. Uczestnik Konkursu musi spełniać wszystkie warunki opisane w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu;
3. Zadanie konkursowe: Uczestnik Konkursu powinien w komentarzu pod postem konkursowym
opublikowanym na profilu Gdański Teatr Szekspirowski opublikować zdjęcie swojego przebrania
i/lub makijażu halloween’owego.

§ 3 LAUREACI KONKURSU ORAZ NAGRODY
1. Laureatem Konkursu jest Uczestnik, który poprawnie wykona zadanie konkursowe oraz zdobędzie
największą ilość polubien swojego zdjęcia. Nagrody pocieszenia otrzymają również wszyscy pozostali
Uczestnicy Konkursu, którzy poprawnie wykonają zadanie konkursowe.
2. Laureat Konkursu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w ramach nagrody otrzymuje
dwuosobowe zaproszenie na jedno z dwóch wybranych wydarzen w ramach “Filmowego Halloween
w Szekspirowskim”. Pozostali Uczestnicy Konkursu otrzymują

20% zniżki na każdy bilet, na dowolne wydarzenie w ramach “Filmowego Halloween w
Szekspirowskim” oraz symbol Halloween - dynię.
3. Wartość głownej nagrody wynosi: 90 zł
5. Głowna Nagroda przewidziana w Konkursie oraz nagrody pocieszenia nie mogą zostać wymieniona
na inny przedmiot.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30.10.2021 po godz. 16.00 za pośrednictwem profilu Gdański
Teatr Szekspirowski na Facebooku – https://www.facebook.com/gdansk.shakespeare.theatre

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrodę w Konkursie zdobywają jego Laureat oraz pozostali Uczestnicy po zakończeniu Konkursu,
którzy w czasie jego trwania wykonają zadanie konkursowe wskazane w §2 niniejszego Regulaminu.
2. Laureat Konkursu oraz pozostali Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej i
warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na platformie
społecznościowej facebook.com w terminie do 1 godziny od wyłonienia Laureata Konkursu.
4. Imiona Laureatów zostaną podane przez Organizatora w poście konkursowym lub innym poście na
profilach prowadzonych przez Organizatora na platformach społecznościowych facebook.com
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych
danych, jak również w przypadku zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został
poinformowany. W nagroda nieodebrana przez Laureata na warunkach wskazanych w
powiadomieniu, o którym mowa w ust.3 przepada.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją i realizacją Konkursu, w tym w celu
wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród,
oraz umieszczenia części danych (imiona) w postach konkursowych lub innych postach na profilach
prowadzonych przez Organizatora na platformach społecznościowych facebook.com . Podanie
danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie i odbioru Nagrody.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gdański Teatr Szekspirowski,
z siedzibą w Gdańsku, 80-818, przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, będącym gminną samorządową
jednostką organizacyjną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Gdańska, pod numerem 10/2008, posiadającą numer NIP 583-301-34-08. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) .

3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@teatrszekspirowski.pl.
4. Uczestnikom Konkursu posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji,
jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku
prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Uczestnik może także
cofną udzieloną zgodę w każdym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Organizator może zbierać od Uczestników następujące dane osobowe zwykłych kategorii:
a) imię i nazwisko,
b) podpis potwierdzający odbiór nagrody.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Organizator Konkursu oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przez niego
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
9. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, jednakże nie dłużej niż 14 dni.
10. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych.
11. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i
kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości powstałe w związku z Konkursem, w szczególności
rozstrzyga on wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana może być przeprowadzona w przypadku, gdy w istotny sposób nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go
na profilu prowadzonym przez Organizatora na platformie społecznościowej facebook.com
https://www.facebook.com/gdansk.shakespeare.theatre w poście konkursowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu w sytuacji
ujawnienia próby nieuczciwego wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności poprzez
publikowanie komentarzy z odpowiedzią na pytanie konkursowe z więcej niż jednego konta na
platformie społecznościowej facebook.com.

4. Organizator przyjmuje reklamacje odnośnie przeprowadzanego Konkursu w terminie do dnia
31.10.2021 r. i zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
6. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest równoczesne z zaakceptowaniem przez niego
niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny w mediach
społecznościowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego:
https://www.facebook.com/gdansk.shakespeare.theatre /

