
Konkurs „Wygraj podwójny bilet na Sylwestrowy Koncert w PCKiSz” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie z 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook o profilu publicznym. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Powiatowe Centrum Kultury 

i Sztuki w Ciechanowie 

4. Konkurs trwa od 21 grudnia 2021 r. godz. 15.00 do 23 grudnia 2021 r. do godz. 

12.00 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 23 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 na fanpage 

fanpage’a Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie poprzez losowanie. 

6.  Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym 

Facebook znajdującym się pod adresem: facebook.com/pckisz 

 

Zadanie konkursowe 

1.  Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu posta konkursowego. 

2.  W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 

3.  Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 

za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 

4. Nagrodą w konkursie jest dwuosobowy bilet bilet na Sylwestrowy Koncert w 

PCKiSz. 

5.  Nagrodę można odebrać w PCKiSz pokój 27 po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

6. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30 grudnia 2021 r. 

7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 

8. 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. 

9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie 

fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z 

Konkursu. 

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Powiatowe 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych                                                                 

osobowych, w tym wizerunku, której treść brzmi: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek, imię, 



nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail, dane kontaktowe rodziców) przez Powiatowe 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem 

danych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii 

Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400, Ciechanów. Inspektor Ochrony Danych w 

instytucji: Małgorzata Dzilińska- kontakt e-mail: mdzilinska.iod@pckisz.pl Dane 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 Art.6 ust.1 lit.a. Dane są przetwarzane w 

celach prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz 

promocji PCKiSz (wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość poprawiania i 

usuwania swoich danych, oraz sprzeciwu ich przetwarzania oraz w przypadku 

naruszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem 

danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

 

Treść należy wysłać w wiadomości prywatnej na fanpage Powiatowe Centrum Kultury i 

Sztuki w Ciechanowie! 
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