REGULAMIN
1. Serwis Facebook nie jest odpowiedzialny za konkurs, jego organizację i przeprowadzenie.
2. Organizatorem konkursu jest Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą na ul.
Motylewskiej 24 w Pile.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zamieszczenie pod postem konkursowym
komentarza, w którym zaproponowany został pomysł na danie w duchu zero waste (np. z
wykorzystaniem pozostałości po innym posiłku, nadmiaru ugotowanych strączków, kaszy,
ziemniaków czy czerstwego pieczywa), przepis na takie danie lub zdjęcie.
4. Konkurs trwa od momentu zamieszczenia postu konkursowego w serwisie Facebook na
stronie Pilskiego Banku Żywności do północy dnia 31 sierpnia 2021 roku.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym oraz w formie
odrębnego posta na stronie organizatora.
6. Udział w konkursie może wziąć każdy użytkownik serwisu Facebook, z wykluczeniem
pracowników Pilskiego Banku Żywności oraz ich najbliższych rodzin.
7. Zostanie wyłoniony jeden zwycięstwa.
8. Kryterium wyłonienia zwycięzcy: najciekawszy pomysł na danie, przepis lub zdjęcie. Wygra
użytkownik Facebooka, który weźmie udział w konkursie i zaproponuje najlepsze
danie/przepis/zdjęcie – zdaniem organizatora konkursu.
9. Nagrodą w konkursie jest „Paczka niespodzianka”, której zawartość ma stanowić
niespodziankę dla zwycięscy. Nagroda w całości została ufundowana przez organizatora,
którym jest Pilski Bank Żywności.
10. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę w siedzibie organizacji, która jest organizatorem
konkursu.
11. Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu muszą być wysyłane pisemnie na adres siedziby
organizatora (nie później niż 7 dni po ogłoszeniu zwycięscy), reklamacje będą rozpatrywane
w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby.
12. Wzięcie udziału w konkursie jest automatyczną akceptacją regulaminu.
Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pilski Bank Żywności (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Motylewska 24, 64-920 Piła. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Motylewska 24, 64-920 Piła.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym
można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a) Organizacji, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i przyznania nagród w konkursie
organizowanym przez Administratora- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, które nie wygrają
w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Dane zwycięzcy
konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród;
b) w rozpatrzenia reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane przez 30 dni
od dnia złożenia.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także na
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców
usług teleinformatycznych. Odbiorcą danych jest również właściciel portalu społecznościowego
Facebook (Facebook Ireland Ltd.) na zasadach dotyczących danych dostępnych pod adresem
(https://www.facebook.com/about/privacy).
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

