REGULAMIN KONKURSU
„10 lat Towarzystwa: przyjaciele wygrywają”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany z okazji 10 rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
2. Organizatorem Konkursu jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI
NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa KRS 0000324646
REGON 141760760 NIP 5252449498, zwane dalej TOWARZYSTWEM.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest TOWARZYSTWO.
4. Partnerem konkursu jest MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE, zwane
dalej MUZEUM.
5. Konkurs zostanie ogłoszony pocztą elektroniczną do baz adresowych TOWARZYSTWA
oraz MUZEUM oraz na stronie Internetowej, facebooku i innych mediach
TOWARZYSTWA. Konkurs trwa do wyczerpania puli nagród określonych w §3 ust. 1,
poniżej.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest w zarządzie TOWARZYSTWA ani nie świadczy usług administracji biura
TOWARZYSTWA
c) nie jest członkiem rodziny członka zarządu TOWARZYSTWA ani członkiem rodziny
osoby świadczącej usługi administracji biura TOWARZYSTWA.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt
1 oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę o treści „wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu” (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) należy przesłać mailem na adres towarzystwo@artmuseum.pl.
§3
NAGRODY
1.

Nagrodami w Konkursie są edycje kolekcjonerskie TOWARZYSTWA w następującej
kolejności: 1) edycja Zbigniewa Libery o wartości 2000 zł, 2) komplet talerzy A.
Waliszewskiej o wartości 500 zł, 3) Edycja Ewy Juszkiewicz o wartości 350 zł, 4)
edycja Goshki Macugi o wartości 2000 zł.
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2.

Zdobywcami nagród w Konkursie („Laureatami”) zostaną Uczestnicy, którzy –
odpowiednio – jako 25-ta, 50-ta, 75-ta i 100-na osoba po dacie ogłoszenia Konkursu
opłacą składkę członkowską TOWARZYSTWA w 2019 roku w wysokości co
najmniej 200 zł na konto TOWARZYSTWA nr: 13 1140 2004 0000 3202 7766 4956
podając w tytule opis „darowizna oraz adres email” („Składka”). O kolejności wpływu
Składek decyduje data wpływu Składki na konto TOWARZYSTWA oraz numer
księgowania operacji zapłaty Składki.

3.

Uczestnik wpłacający Składkę jako 25-ty Uczestnik uzyskuje prawo do nagrody nr. 1)
opisanej w § 3 ust. 1, powyżej; Uczestnik wpłacający Składkę jako 50-ty Uczestnik
uzyskuje prawo do nagrody nr. 2) opisanej w § 3 ust. 1, powyżej; Uczestnik
wpłacający Składkę jako 75-ty Uczestnik, uzyskuje prawo do nagrody nr. 3) opisanej
w § 3 ust. 1, powyżej; Uczestnik wpłacający Składkę jako 100-ny Uczestnik, uzyskuje
prawo do nagrody nr. 4), opisanej w § 3 ust. 1, powyżej.

4.

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez pocztę elektroniczną w terminie
do 10 dni roboczych po spełnieniu wykonaniu czynności opisanej w §3 ust. 3,
powyżej.

5.

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6.

Wygrana nagroda zostanie wydana Laureatowi w siedzibie TOWARZYSTWA lub
przesłana pocztą kurierską na koszt Laureata w terminie 10 dni roboczych od
potwierdzenia danych adresowych przez Laureata.

7.

TOWARZYSTWO ma prawo do zamieszczenia informacji o wygranej, bez podania
danych osobowych Laureata, w serwisach społecznościowych, na stronie Internetowej
oraz w informacji mailowej.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

Kto jest Administratorem moich danych?
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem
Twoich danych osobowych jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI
NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa KRS 0000324646
(„Administrator”).
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Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich
danych?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
wysyłając wiadomość na adres e – mail towarzystwo@artmuseum.pl

!
Jakie dane będą przetwarzane?
Następujące dane mogą być przetwarzane przez Administratora:
•

Adres e-mail;

•

Imię i nazwisko;

•

Adres korespondencyjny;

•

Telefon kontaktowy

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
Dane mogą być przetwarzanie w celu:
•

zgody, w celu przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

•

realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO)

•

zabezpieczenia dochodzenia/ dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z
konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Prawo sprzeciwu
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Komu przekazywane są moje dane?
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być
przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
− podmiotom współpracującym z Administratorem w celu organizowania Konkursu i
wydania nagród;
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− organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych;
− podmiotom świadczącym usługi informatyczne na zlecenie Administratora danych.
Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Jak długo moje dane będą przechowywane?
Dane będą przechowywane przez kolejne rok od ostatniego zdarzenia mogącego powodować
ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z
przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.
Jakie mam prawa?
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust.
2 pkt. c) RODO);

•

prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);

•

prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)

•

prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),

•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)

•

możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)

•

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art.
6 ust. 1 lit. f) RODO).

•

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu [nr telefonu 22 596 40 18] / lub poprzez wysłanie wiadomości
pocztą elektroniczną na adres e – mail towarzystwo@artmuseum.pl.
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•

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie możliwe będzie
wzięcie udziału w Konkursie.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem
http://wspieraj.artmuseum.pl/pl/wspieraj

2.

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na warunki uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania przez TOWARZYSTWO na stronie internetowej
http://wspieraj.artmuseum.pl/pl/wspieraj.
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