Regulamin konkursu: „Sam kupuję-smakuję”
w ramach projektu medialnego „Kupuję-Smakuję. Wybieram polskie produkty”
§ 1 Organizator
Organizatorem konkursu „Sam kupuję-smakuję” jest Wydawnictwo Nowiny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Zborowa 4, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP
639-000-43-73, numer statystyczny REGON: 270613348, wydawca tygodników: „Nowiny
Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie”, Magazynu Rybnickiego i portalu „Nowiny.pl”, dalej zwana
„Organizatorem”.
§ 2 Zasady konkursu
1.Konkurs adresowany jest do mieszkańców Subregionu Zachodniego woj. śląskiego i polega na
nagraniu i przesłaniu filmu video (relacji) z przygotowania dania świątecznego z polskich produktów
(nakręconego np. smartfonem). W przesłanej pracy musi być wykorzystany przynajmniej jeden polski
produkt żywnościowy (lokalny, regionalny lub ogólnokrajowy).
2. Konkurs rozpoczyna się 3 listopada godz. 12.00 i potrwa do 8 grudnia godz. 22.00 (czas na
przesyłanie filmów). Od 3 listopada wszystkie przychodzące do redakcji prace (spełniające
wymagania), będą publikowane w specjalnej sekcji na stronie głównej portalu Nowiny.pl oraz w
mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Youtube.
3. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację przesłanego nagrania na portalu
Nowiny.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Youtube.
4. Film może trwać maksymalnie 30 minut i może być nakręcony w poziomie lub w pionie.
5. Filmy należy przesłać za pośrednictwem dysków sieciowych (np. wetransfer, onedrive, dropbox) z
linkiem do pobrania na maila: kupujesmakuje@nowiny.pl lub prosimy o przesyłanie na powyższego
maila linku do opublikowanego filmu w mediach społecznościowych uczestnika konkursu (Facebook,
Instagram lub Youtube).
6. W mailu z linkiem do filmu należy podać swoje imię i nazwisko, miasto zamieszkania, adres e-mail
oraz telefon kontaktowy.
7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden film.

8. Organizator konkursu przewiduje przyznanie 3-5 nagród. Zwycięskie prace wybierze kapituła
konkursu, którą tworzą powołani do niej dziennikarze i pracownicy działu reklamy Wydawnictwa
Nowiny. Brane pod uwagę będą: promocja polskich produktów podczas filmu, kreatywność nagrania,
humor sytuacyjny. Główną nagrodą w konkursie jest nowoczesny robot kuchenny SpeedCook.
Pozostałe nagrody zostaną podane w późniejszym terminie.
9. Organizator przewiduje też przyznanie nagrody publiczności – film, który uzyska największą liczbę
lajków na platformie Facebook Nowiny.pl (wszystkie przesłane filmy zostaną opublikowanie na
profilu FB Nowiny.pl) , zostanie nagrodzony specjalną nagrodą publiczności. O zwycięstwie zdecyduje
liczba pozytywnych lajków a w przypadku równej liczby lajków o zwycięstwie zdecyduje większa
liczba udostępnień posta. Organizator weźmie pod uwagę liczbę pozytywnych lajków i ewentualnie
udostępnień posta, które zostaną złożone w terminie trwania konkursu (od 3 listopada godz. 12.00
do 8 grudnia godz. 22.00).
10. Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie zwycięzców) nastąpi podczas eventu KUCHNIA ON-LINE,
który będzie zorganizowany 15 grudnia w ramach projektu.
11. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie, a odbiór nagrody nastąpi po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem.
12. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
§ 4 Dane osobowe
1.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wydawnictwo Nowiny
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Zborowa 4 z którym
można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej – kierując list na podany wyżej adres.
2.
W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres
zamieszkania oraz – w przypadku podania przez uczestnika konkursu – telefon kontaktowy lub adres
e- mail oraz wizerunek
3.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w następujących celach: a) w celu
poprawnego przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody -podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej jako
„RODO”; b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jako
realizacja prawnie uzasadnionego interesu organizatora konkursu polegającego na zabezpieczeniu
organizatora konkursu na wypadek pojawienia się roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) w
celu archiwalnym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu organizatora konkursu
polegającego na archiwizacji zgromadzonej dokumentacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i
cele przetwarzania organizator konkursu jako administrator danych osobowych zapewnia
bezpieczeństwo danych osobowych (stosując środki organizacyjne i techniczne mające na celu
należyte zabezpieczenie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii udostępnionych
danych, w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich ujawnieniem osobom
nieupoważnionym lub dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem).

5.
Udział w konkursie jest przyzwoleniem (zgodą) osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych przez organizatora plebiscytu w zakresie i w celach określonych w
regulaminie. Uczestnik konkursu ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które organizator konkursu
realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić kontaktując się z
organizatorem konkursu. W takim przypadku organizator konkursu przestanie przetwarzać dane
osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla organizatora
konkursu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia konkursu lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z
udziałem w konkursie lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
osobowych wynikających z przepisów prawa.
8.
Dane osobowe uczestników konkurs mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do
tego na mocy odrębnych przepisów.
9.
Uczestnikom plebiscytu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10.
Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz
organizacji międzynarodowych.
11.
W trakcie przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu nie będzie dochodzić, na
podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do
profilowania.
12.
Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest całkowicie dobrowolne, ale
niezbędne, aby móc wziąć udział w losowaniu nagród.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora, przy ul. Zborowej 4 w
Raciborzu, a także na portalu Nowiny.pl.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w każdym czasie.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego
regulaminu.

