
Regulamin Konkursu “15 maj Międzynarodowy Dzień Rodziny”
organizowanego w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.  Organizatorem  konkursu “15  maj  Międzynarodowy  Dzień  Rodziny” (zwanego  dalej  „Konkursem”)  na  portalu 
społecznościowym Facebook, na profilu Miasto Lublin, jest Urząd Miasta Lublin, z siedzibą Plac Króla Władysława 
Łokietka 1, 20-109 Lublin, (zwany dalej „Organizatorem”).
2.  Konkurs  realizowany  jest  w  ramach  Programu  „Rodzina  Trzy  Plus”,  koordynowanego  przez  Wydział  Inicjatyw 
i Programów Społecznych Urząd Miasta Lublin.
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 15 maja 2021 r. w momencie opublikowania posta konkursowego i będzie trwać  
do momentu pojawienia się w komentarzach pod postem pierwszych 10 zdjęć rodzinnych.
4. Celem Konkursu jest:

◦ popularyzacja działań Programu „Rodzina Trzy Plus”,
◦ celebracja obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny,
◦ promowanie takich wartości jak rodzina, przyjaźń, miłość,wsparcie,
◦  promowanie  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu  oraz  radzenia  sobie  w  czasie  ograniczeń  kontaktów 
społecznych związanych z epidemią wirusa COVID 19.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
6.  Warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  określone  są  w  niniejszym  Regulaminie,  a  każde  zgłoszenie  Uczestnika 
do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 2. Przebieg Konkursu
1.  Konkurs  przeprowadzony  zostanie  w  serwisie  społecznościowym  Facebook  (prowadzonym  pod  adresem 
https://www.facebook.com) na profilu Miasto Lublin: https://www.facebook.com/MiastoLublin/.
3.  Zgłoszenia  do  Konkursu  będą  przyjmowane  w  komentarzach  do  postu  konkursowego  opublikowanego  przez 
Organizatora na osi czasu profilu Miasta Lublin https://www.facebook.com/MiastoLublin/.
4. Zadanie konkursowe polega: na opublikowaniu pod postem konkursowym komentarza ze zdjęciem - zdjęcie ma 
przedstawiać rodzinę: pamiątkowe rodzinne wydarzenie, portret rodzinny, rodzinne podróże czy wspólną zabawę ect.
5. Kryterium oceny zadania konkursowego: prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe i wykonanie tego zadania 
jako jedna z pierwszych 10 osób.
6. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś 
prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie 
akceptowane zasady moralności,  naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub 
rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść 
nie będzie związana z tematem Konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

§3. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2.  Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  osoby,  które  podczas  trwania  Konkursu  będą  posiadać  konto  osobiste 
na Facebooku.
3. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
c) oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie 
danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak i również 
o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, o których mowa w §6 niniejszego Regulaminu;
d) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
4.  W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  Konkursu  bezpośrednio  zaangażowani 
w przygotowanie i organizację Konkursu.

§4. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urząd Miasta Lublin.
2.  Nagrodami  w  Konkursie  są  koszulki  Miasto  Lublin  oraz  gadżety  z  logo  Programu  Rodzina  Trzy  Plus  (etui  
wodoodporne na telefon, kalendarz na 2021 r).
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3.  Nagrodę  otrzymuje  pierwsze  10  osób,  które  jako  pierwsze  w  komentarzu  pod  postem konkursowym  wstawią 
rodzinne zdjęcie.
3.  Nagroda  zostanie  przyznana  przez  Organizatora  10  uczestnikom  Konkursu,  którzy  według  oceny  Komisji 
Konkursowej, ustalonej przez Organizatora, jako pierwsi udzielili prawidłowej odpowiedzi - na pytanie zadane w poście  
konkursowym - w komentarzu do tego posta.
4. Informację o wygranej Laureat otrzyma w formie komentarza zamieszczonego pod postem konkursowym.
5. O dokładnym sposobie odbioru nagrody Laureat zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na Facebooku  
za pośrednictwem profilu Miasta Lublin: https://www.facebook.com/MiastoLublin/.
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

§5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Osoba, która przystępuje do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 

przez Organizatora Konkursu w celu realizacji Konkursu np. imię, nazwisko.

§6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Lublin jest: Prezydent Miasta 
Lublin, dane adresowe: Pl. Łokietka 1, 20-950 Lublin.
2.  Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  Uczestnik  Konkursu  może  kontaktować  się 
we wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych 
z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@lublin.eulub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Administrator danych osobowych - Prezydent Miasta Lublin - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
udzielonej zgody, o której mowa w §5 niniejszego Regulaminu.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej § 5.    
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6.  Z  danych  osobowych  potrzebnych  do  realizacji  wyżej  wymienionych  celów  będziemy  korzystać  do momentu 
zakończenia  celu  określonego  w  §5,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym przez  przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe 
dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin;
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi)  lub f)  (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  tym  profilowania  na  podstawie  tych  przepisów.  Administratorowi  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,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza  
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.  Regulamin  Konkursu jest  dostępny w Wydziale  Inicjatyw i  Programów Społecznych Urząd Miasta  Lublin,  przy  
ul. Leszczyńskiego 23, stronie Programu Rodzina Trzy Plus https://www.trzyplus.lublin.eu/ oraz na profilu Miasta Lublin 
https://www.facebook.com/MiastoLublin/
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów świadczących 
usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw 
nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na profilu  
Miasta Lublin https://www.facebook.com/MiastoLublin/.
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