
 
Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego 

ph. „Świąteczny konkurs z adopciakiem” 
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego na Facebooku Gmina Żabia Wola 
(zwanym dalej “Konkursem”), jest Wójt Gminy Żabia Wola (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Żabia Wola” przyjętego 
uchwałą nr 28/LI/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2022 r. 

3. Konkurs jest skierowany do Mieszkańców Gminy Żabia Wola, którzy są opiekunami  
lub właścicielami adoptowanego lub przygarniętego zwierzęcia, któremu dali tym samym 
szansę na lepsze życie. 

4. Celem Konkursu jest edukacja Mieszkańców oraz ograniczenie zjawiska bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola poprzez promocję adopcji zwierząt bezdomnych  
oraz akcji „Nie kupuj - adoptuj” prowadzonej przez współpracujące z Urzędem Gminy 
Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie. 

5. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka oraz Radny Powiatu 
Grodziskiego Dariusz Dąbrowski. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/GminaZabiaWola 
(zwanej dalej “Fanpage”). 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu  

art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  
za wyjątkiem pracowników Organizatora. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 
1) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i opublikowanie w terminie 

od 16 do 28 grudnia 2022 r. komentarza (pod postem konkursowym), w którym 
uczestnik zamieści świąteczne zdjęcia swojego adopciaka wraz z krótkim opisem 
zwierzęcia (uczestnik musi posiadać pełnię praw autorskich i majątkowych 
do zamieszczonego zdjęcia). 
lub 

2) przesłanie w terminie od 16 do 28 grudnia 2022 r. zdjęcia oraz komentarza,  
o którym mowa w pkt 1 na adres zwierzeta@zabiawola.pl (zdjęcie i komentarz 
zostaną zamieszczone na fanpage’u Gminy Żabia Wola przez administratora). 

3. Każdy uczestnik może opublikować/ przesłać  maksymalnie 3 zdjęcia. 
4. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie  

prac konkursowych (zdjęcia wraz z opisem) przez Organizatora w ramach działań 
promocyjnych na Facebooku oraz stronie internetowej www.zabiawola.pl i w innych 
kanałach komunikacji. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu  
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 
Facebooka. 
 

3. NAGRODA 
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania na stronie 

https://zooart.com.pl/. Za pierwsze miejsce przysługuje karta podarunkowa o wartości  
200 złotych brutto, za zajęcie drugiego miejsca – karta podarunkowa o wartości 150 złotych 
brutto, a za zajęcie trzeciego miejsca – karta podarunkowa o wartości 100 złotych brutto. 
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Dodatkowo w konkursie przyznana zostanie nagroda specjalna – karta podarunkowa  
o wartości 100 zł brutto, ufundowana przez Radnego Powiatu Grodziskiego Dariusza 
Dąbrowskiego. 

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 
 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1. W dniu 16 grudnia 2022 r. na fanpage’u (https://www.facebook.com/GminaZabiaWola) 

zamieszczony zostanie post konkursowy. Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie, 
powinni opublikować swoje zdjęcie wraz z opisem w komentarzu do tego postu lub (w 
przypadku nie posiadania konta na Facebooku) przesłać te materiały  na adres: 
zwierzeta@zabiawola.pl  

2. Publikacja zdjęcia wraz z opisem pod postem lub przesłanie ich na podany wyżej adres e-
mail, jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu przeprowadzenia konkursu oraz 
ogłoszenia wyników konkursu w kanałach informacyjnych wskazanych w treści pkt 4 ust. 5 
niniejszego regulaminu. 

3. Nagrody za pierwsze trzy miejsca otrzymają Uczestnicy wytypowani przez Komisję 
Konkursową złożoną z przedstawicieli Urzędu Gminy Żabia Wola. 

4. Nagroda specjalna zostanie przyznana przez Radnego Powiatu Grodziskiego Dariusza 
Dąbrowskiego. 

5. Wyniki konkursu wraz ze zwycięskimi fotografiami zostaną opublikowane na fanpage’u 
Gminy Żabia Wola oraz stronie internetowej www.zabiawola.pl i w innych kanałach 
komunikacji.  

6. W ciągu 30 dni od daty publikacji wyników konkursu Zwycięzcy zobowiązani są  
do skontaktowania się z Urzędem Gminy Żabia Wola (telefonicznie tel. 46 858 27 29,  
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zwierzeta@zabiawola.pl) w celu ustalenia 
szczegółów przekazania Nagród. 

7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola. 
8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu nagroda nie zostanie wydana. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania  
bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, uniemożliwiających odszukanie 
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania  
na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony 
z Konkursu. 

11. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców w wyznaczonym terminie zostaną przekazane  
na rzecz działającego na terenie Gminy Stowarzyszenia Bezdomniaki Żabiowolskie. 

12. Zwycięzca może przekazać swoją nagrodę na rzecz Stowarzyszenia Bezdomniaki 
Żabiowolskie lub innej organizacji pomagającej zwierzętom. 

5. RODO 
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, 

96-321 Żabia Wola. 
2. Dane osobowe przekazane pod postem lub przesłane na adres zwierzeta@zabiawola.pl  

w związku z organizacją konkursu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym  
do celu realizacji konkursu i wysyłki nagród. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e-mail iod@zabiawola.pl lub na adres siedziby administratora. 

4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu 
administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, promocji oraz dbanie  
o wizerunek administratora. 
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5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty,  
które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane 
są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). W ramach 
serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski /UE/ 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru 
przepływu danych w ramach serwisu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania 
portali jest nieodłącznie w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu. 

7. Pani/a dane osobowe przechowywane są do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania 
celów przetwarzania. 

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym 
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne  
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

10. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 
RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. 

11. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk 
aktywności użytkowników. 

12. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne 
na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation; 

13. Dane osobowe mogą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych  
w ramach działalności serwisu lub portalu. Serwis lub portal może profilować Państwa 
dane osobowe. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage oraz stronie internetowej 
www.zabiawola.pl 
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