REGULAMIN KONKURSU
„Moja Kaplica Trójcy Świętej”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Lubelskie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin,
zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu,
na stronie Internetowej Muzeum Lubelskiego, pod adresem:
https://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Moja_Kaplica_Trojcy_Swietej-2-103020.html w dniach 22.08-31.12.2018 r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, która spełnia poniższe warunki:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie jest pracownikiem Muzeum Lubelskiego,
d) nie jest członkiem rodziny pracownika Muzeum Lubelskiego.
2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział
w Konkursie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez niezależne jury, spośród osób, które prześlą
zdjęcia przedstawiające Kaplicę Trójcy Świętej oraz poprawnie uzupełniony formularz
zgłoszeniowy na adres: konkursy@muzeumlubelskie.pl
4. Ustala się następującą datę publikacji konkursu: 22.08.2018 r.
§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są: torby, notesy, wizytowniki oraz wejściówki
umożliwiające bezpłatne zwiedzenie Kaplicy Trójcy Świętej.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 7 dni od
zakończenia Konkursu, tj. daty wskazanej w § 1 pkt2.
4. Nagrody będą wydawane w siedzibie Organizatora.
5. Zwycięzca ma czas na odbiór nagrody do 30 czerwca 2019 roku.
6. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez
Zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym upoważnieniem do
odbioru nagrody.
7. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona
osoba nie odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu Konkursu, prawo do otrzymania nagrody przez danego Zwycięzcę wygasa.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego
rodzaju.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres Organizatora: promocja@muzeumlubelskie.pl w
terminie 30 dni, od dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia
Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres
mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres
mailowy podany w reklamacji.
5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą
rozpatrywane.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu
realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie 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).
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w regulaminie jest
Muzeum Lubelskie w Lublinie z siedzibą przy ul. Zamkowej 9, w Lublinie 20-117
tel.: 81 537 96 32, adres e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl;
4. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email lub pisemnie
na adres Inspektora ochrony danych: iod@muzeumlubelskie.pl;
5. Każdy Uczestnik ma prawo nieograniczonego wglądu do swoich danych osobowych
oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej
informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy inspektora
ochrony danych: iod@muzeumlubelskie.pl;
6. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez przesłanie
odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:
iod@muzeumlubelskie.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania
stosownej prośby;
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana rezygnacji
lub maksymalnie do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
8. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne ale niezbędne do
przeprowadzenia konkursu;
9. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez
Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom
fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może
przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu
Facebook.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez
Organizatora w opisie konkursu.
5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika
konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego
dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też
zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko
Organizatora.

