Regulamin konkursu “ZOOczytane – Podróże młodego przyrodnika”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu “ZOOczytane – Podróże młodego
przyrodnika” zwanego dalej „Konkursem” jest Miejski Ogród
Zoologiczny w Warszawie z siedzibą przy ul. Ratuszowa 1/3, zwany dalej
„Organizatorem” lub „Miejskim ZOO”.
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5 marca 2019 r. w momencie
opublikowania posta konkursowego i będzie trwać do 15 marca 2019 r.,
do godz. 23:59.
3. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa oraz spotkań ZOOczytane
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
5. 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 odbędzie się na profilu ZOOczytane na Instagramie:
https://www.instagram.com/zooczytane/
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania
Konkursu posiadać będą konto osobiste na Instagramie.
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu
konkursowego opublikowanego przez Organizatora na profilu
ZOOczytane https://www.instagram.com/zooczytane/
4. Zadanie konkursowe polega na polubieniu profilu ZOOczytane
na Instagramie, polubieniu zdjęcia przedstawiającego książkę
„Podróże młodego przyrodnika“ autorstwa Davida Attenborough oraz
opublikowaniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie
konkursowe: Które zwierzę chcielibyście zobaczyć w jego naturalnych
warunkach występowania i dlaczego?

5. Kryterium oceny zadania konkursowego: prawidłowość wykonania
dwóch pierwszych zadań oraz najbardziej kreatywna odpowiedź na
pytanie według oceny Komisji konkursowej.
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.
§ 3. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest książka „Podróże młodego przyrodnika“
autorstwa Davida Attenborough.
2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora uczestnikowi
Konkursu, który w sposób prawidłowy wykona zadanie konkursowe.

3. Informację o wygranej Laureat otrzyma w formie odpowiedzi do
nadesłanego Komentarza najpóźniej do 19 marca 2019 roku.
4. O sposobie odbioru nagrody Laureat zostanie powiadomiony w
wiadomości prywatnej na Instagramie za pośrednictwem profilu
ZOOczytane https://www.instagram.com/zooczytane/
5. Istnieje możliwość odbioru osobistego Nagrody w siedzibie
Warszawskiego ZOO w godzinach od 9.00 do 15.00 po wcześniejszym
umówieniu lub przesłania Nagrody na wskazany przez Laureata adres.
§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny
w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, w dalszej części zwany jako „Miejskie
ZOO”.
b) RODO to Rozporządzenie 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. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
c) Miejskie ZOO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego zwycięzców, a więc
wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Miejskim ZOO (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia obowiązków
nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w
celu rozliczenia ewentualnych należności podatkowych, o ile takie powstaną.
d) Podanie danych osobowych w przypadku uczestnika jest konieczne
do zawarcia i realizacji umowy, którą jest Konkurs. Podanie danych
osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania ewentualnie dane
kontaktowe jak numer telefonu czy adres e-mail) jest warunkiem udziału
w konkursie, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych
przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, przy
zgłoszeniu do konkursu nie żądamy jednak danych obligatoryjnych, a tych
umożliwiających nam jego przeprowadzenie i przekazanie nagrody.
e) Brak podania wymaganych danych osobowych może stanowić
przeszkodę uniemożliwiającą udział w konkursie.
Więcej szczegółów na temat przetwarzania Państwa danych osobowych i
Państwa uprawnień mogą Państwo znaleźć pod adresem:
https://zoo.waw.pl/informacje-rodo/facebook, pisząc na adres naszego
inspektora danych osobowych: iod@zoo.waw.pl oraz w naszej siedzibie.

