
REGULAMIN KONKURSU „ZDROWIE NA KANAPCE” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu 

„Zdrowie na kanapce” (dalej „Konkurs”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

www.gcz.gdynia.pl. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gdyńskie Centrum Zdrowia z siedzibą przy ul. Władysława IV 43 

w Gdyni 81-395, NIP: 5862317683, REGON: 367221863, będące jednostką  budżetową Gminy Miasta 

Gdyni (dalej „Organizator”). 

3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcanie do spożywania 

zdrowego pieczywa wyłaniając najbardziej oryginalne i ciekawe fotografie zdrowych kanapek 

przygotowanych na wartościowym pieczywie wraz z załączonymi przepisami ich wykonania. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 

www.gcz.gdynia.pl oraz na Facebooku Gdyńskiego Centrum Zdrowia. 

 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być pełnoletni mieszkańcy Gdyni, którzy w czasie 

trwania Konkursu od 20.09.2021 roku od godz. 00.00  do 30.09.2021 roku do godz. 23.59 prześlą 

na adres mailowy: sekretariat@gcz.gdynia.pl zgłoszenie udziału w Konkursie wraz ze zdjęciem 

konkursowym i przepisem, których są autorem (dalej „Zdjęcie”). 

2. Uczestnik zobowiązany jest podać w zgłoszeniu: 

    a) temat: Zgłoszenie udziału w Konkursie – „Zdrowie na kanapce”, 

    b) przepis, 

    c) swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, 

    d) oraz załączyć Zdjęcie zgodne z tematem Konkursu. 

3.  Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno Zdjęcie wraz z przepisem. 

4.  Przesłanie zgłoszenia wraz ze Zdjęciem stanowi potwierdzenie, że Uczestnik: 

    a) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje w całości jego postanowienia, 

 b) spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie podane w § 2 ust. 1 Regulaminu i zgłasza swój udział 

w Konkursie, 

   c) zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest on ich wyłącznym autorem oraz, 

że zarówno w chwili zgłoszenia, jak i przez cały czas trwania Konkursu przysługuje i przysługiwać ́

mu będzie do niej całość ́ autorskich praw majątkowych i osobistych, oraz że jest on uprawniony 

do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych.  

 d) udziela Organizatorowi licencji na korzystanie ze Zdjęcia na zasadach określonych w § 5 Regulaminu, 

http://www.gcz.gdynia.pl/
http://www.gcz.gdynia.pl/


   e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z § 6 Regulaminu, 

a także zapoznał się Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w § 6 Regulaminu. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo pominięcia Zgłoszenia, które nie zawiera kompletu danych 

określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu. 

6. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie 

oraz utratę prawa do otrzymania nagrody. 

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby współpracujące 

z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy najlepszych 3 (trzech) Zdjęć.  

2. Zwycięzców Konkursu wyłoni w drodze głosowania Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora. przy ocenie Zdjęcia pod uwagę brane będą oryginalność, pomysłowość, walory 

zdrowotne przepisu oraz walory estetyczne prac. 

3. Komisji Konkursowej przysługuje prawo pominięcia Zdjęcia, które: 

    a) nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, 

    b) zawiera treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób 

trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację 

seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające 

w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści 

o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy, 

    c) zawiera dane osobowe, których przetwarzanie podlega ochronie przez obowiązujące przepisy. 

4. Wyniki Konkursu z podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska autorów oraz Zdjęciem zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 01.10.2021 roku. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. 

 

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1) wypiekacz do chleba – za zdobycie I miejsca; 

2) wolnowar – za zdobycie II miejsca; 

3) zestaw noży kuchennych– za zdobycie III miejsca.  

2. Wręczenie nagród nastąpi w InfoBoxie z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni 

dnia 16 października 2021 roku. 



3. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia 

praw do nagrody na osoby trzecie. 

4. 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, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia 

przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby Uczestnik 

Konkursu nie mógł odebrać nagrody osobiście dnia 16 października 2021 roku w InfoBox z siedzibą przy 

ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni, możliwy jest odbiór osobisty w Gdyńskim Centrum Zdrowia z siedzibą 

przy ul. Władysława IV 43 w Gdyni 81-395 do dnia 29 października 2021 roku w godzinach 8:00-16:00. 

5. Na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie każdy Uczestnik Konkursu 

jest zobowiązany do wskazania swojego adresu e-mail oraz podania swoich danych osobowych 

wskazanych przez GCZ, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej 

nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Uczestnik Konkursu 

nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy Organizator ma prawo 

dokonać wyboru Zwycięzcy spośród Uczestników. 

6. Wybrane przez Komisję Konkursową najlepsze Zdjęcia będą zaprezentowane na pokonkursowej 

wystawie na terenie InfoBoxu z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni. 

 

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  DO FOTOGRAFII I POSTÓW ORAZ  WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU UCZESTNIKÓW 

1. Zgłaszając do Konkursu Zdjęcie Uczestnik oświadcza, że jest on ich wyłącznym autorem oraz, 

że zarówno w chwili zgłoszenia, jak i przez cały czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu 

przysługuje i przysługiwać ́mu będzie do nich całość ́autorskich praw majątkowych i osobistych, oraz 

że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych. 

Jednocześnie oświadcza, iż ṅie udzielił nikomu poza Organizatorem, jakichkolwiek praw do fotografii, 

w tym praw do rozporządzania, licencji lub praw zależnych. 

2. W chwili zgłoszenia fotografii do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi Prawa do korzystania 

ze zdjęcia poprzez zamieszczanie w Internecie oraz na wystawienie w celach promocyjnych 

i informacyjnych o Konkursie oraz promocji zdrowego odżywiania po zakończeniu Konkursu. 

3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub zastrzeżeń lub roszczeń co do autorstwa 

Zdjęcia przez osoby trzecie, Zwycięzca na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć ́wyjaśnienia 

oraz przedstawić ́niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo. W przypadku ich nie 

przedstawienia lub gdy roszczenia osób trzecich są  ̨uzasadnione, Organizator ma  prawo wykluczenia 

Zwycięzcy z Konkursu, a w przypadku, kiedy zastrzeżenia lub roszczenia zostaną  ̨ zgłoszone 

już  ̇po przyznaniu albo wydaniu nagrody, Organizator ma prawo zdecydować ́ o utracie prawa 

do nagrody przez takiego Zwycięzcę.̨ Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń́ 

odszkodowawczych, w przypadku gdy na skutek działań́ lub zaniechań́ Uczestnika poniesie szkodę.̨  

4. Podczas wręczenia nagród Organizator zastrzega możliwość wykonywania dokumentacji/relacji 

zdjęciowej oraz dokumentacji/relacji video. Pozyskany w ten sposób materiał może zawierać ́

utrwalony wizerunek Zwycięzcy Konkursu w postaci zdjęć ́ lub ujęć ́ video. Uczestnik Konkursu 

w formularzu zgłoszenia oświadcza, że wyraża zgodę  ̨ na utrwalenie oraz rozpowszechnienie 

jego wizerunku bez uprzedniej autoryzacji do celów marketingowych w mediach drukowanych oraz 

na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. 



 

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Gdyńskie Centrum Zdrowia 

z siedzibą przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, NIP: 5862317683, REGON: 367221863. 

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pan Piotr Robakowski, z którym kontakt 

jest możliwy mailowo pod adresem jod@gcz.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem 

+48 691 811 002.  

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu:   

a) realizacji umowy z Administratorem, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia 

roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego, na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;   

b) w celu sporządzenia zapisu audiowizualnego podczas wręczania nagród w związku z konkursem 

“Zdrowie na kanapce” przez okres niezbędny do sporządzenia tego zapisu audiowizualnego 

lub odwołania zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;  

c) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres wynikających 

z przepisów regulujących dany obowiązek, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;   

d) w celach przeprowadzenia Konkursu “Zdrowie na kanapce” przez okres odpowiadający okresowi 

przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego, 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;   

e) informacyjnych, marketingowych i handlowych Administratora lub podmiotów trzecich, 

na podstawie zgody, przez okres 3 lat od jej udzielenia lub do momentu jej odwołania (w zależności 

od tego co nastąpi szybciej), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;  

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będą m.in.:  

a) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,  

b) podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,  

c) Gdyńskie Centrum Zdrowia. 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu 

przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą być również 

przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego 

z jego podwykonawców.   

W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:  

a) decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej 

Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej 

odpowiedni stopień ochrony,   

b) lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień 

ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul 

ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul 

umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane 

mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  



Uczestnik Konkursu może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. 

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.  

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować 

się z Administratorem.  

7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna, iż przy przetwarzaniu jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.  

8. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jest on jednak warunkiem 

realizacji celów o których mowa w ust. 3. 

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, na otrzymywanie wiadomości związanych z Konkursem poprzez 

wiadomości e-mail oraz telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi zgodnie z ust. 6. 

10. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym również w celu profilowania.  

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie 

wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.  

2. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.   

3. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady 

Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu trwania 

lub ogłoszenia Uczestnika Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej 

www.gcz.gdynia.pl, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa 

w Konkursie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej z której korzystać będą 

osoby uczestniczące w Konkursie, w tym za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania 

zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. Organizator nie ponosi 

również odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych 

przez Uczestnika.  

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, tj. 20 września 2021 roku. 

http://www.gcz.gdynia.pl/

