
Regulamin konkursu „To nie są żarty” prowadzonego przez
Poznańskie Centrum Dziedzictwa

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „Konkursem” jest Poznańskie Centrum
Dziedzictwa – instytucja kultury Miasta Poznania (zwane dalej Centrum) z siedzibą przy
ul.
Gdańskiej 2, 61-123 Poznań o numerach NIP 7781465736 i REGON 301204801.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady Konkursu pt. „To nie są
żarty!”, którego organizatorem jest Centrum.

3. Fundatorem nagrody jest Centrum.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis

instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane
z organizacją konkursu na łamach serwisu.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania i miejsce Konkursu: 01.04.2022 r. - 03.04.2022 r. (do północy), na profilu
Centrum Szyfrów Enigma.

2. Rozstrzygniecie Konkursu odbędzie się dnia 04.04.2022 r. w biurze Centrum Szyfrów
Enigma przy ul. Święty Marcin 78, 60-142 Poznań o godz. 14:00.

3. Centrum przeznacza na nagrody w Konkursie książkę "Jestem tym, który rozszyfrował
Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego", autorstwa Roberta Gawłowskiego
o wartości nie większej niż 200 zł brutto.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy- łącznie
a) Polubić post konkursowy
b) Obserwować profil Centrum Szyfrów Enigma na Instagramie.
c) Napisać w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie:

"Jakie znasz najzabawniejsze wydarzenie, postać lub fakt historyczny?"

5. W Konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy Internetu, korzystający ze strony
Centrum na portalu Instagram.

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
7. Spośród osób, które dokonały działań, o których mowa w pkt. 4 ust. II, Komisja,

składająca się z dwóch Komisarzy wskazanych przez Centrum, dokona wyboru
zwycięzcy nagrody opisanej w pkt. 3 ust. II. Dokonując wyboru zwycięzców Wysoka
Komisja bierze pod uwagę - w szczególności oryginalność wypowiedzi i kreatywność.

8. Komisja sporządzi z rozstrzygnięcia konkursu protokół, podając w nim,
w szczególności, zwycięzcę zdefiniowanego imieniem i nazwiskiem z opisem nagrody.



9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram do dnia 05.04 2022
r.

10. Centrum zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury
w wypowiedziach.

11. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały
udziału w Konkursie.

III. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest książka "Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana
historia Mariana Rejewskiego", autorstwa Roberta Gawłowskiego.

3. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich
równowartość w pieniądzu.

4. Wykonując czynności z pkt. 4 ust. II uczestnik dobrowolnie akceptuje Regulamin
w całości, i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających
odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie
fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony
z Konkursu.

I. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum
Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pcd.poznan.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia Konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług, windykacji należności,
świadczące usługi wsparcia w zakresie obsługi oprogramowania.

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat – w celach
podatkowych.



f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy tylko i wyłącznie realizacji

konkursu „To nie są żarty!”.

II. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż do
dnia 10.04.2022 r.

2. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: promocja@pcd.poznan.pl.

Rozpatrywanie reklamacji trwa 3 dni robocze, włączając w to zawiadomienie e-mailowe
do zgłaszającego o wyniku reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie - tytuł konkursu).

5. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji będzie wysłane zgłaszającemu na
adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.

III. Postanowienia końcowe

1. Centrum zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konkursu
w uzasadnionych przypadkach.

2. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
o których uczestnicy konkursu zostaną poinformowani poprzez stronę internetową
www.csenigma.pl oraz na portalu Instagram.

3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.


