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Regulamin Konkursu „Pomniki historii”  

organizowanego na Facebooku przez Fundację Sedeka 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady konkursu „Pomniki 

historii”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Sedeka z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 

lok. 132, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338389, NIP: 5272612458, 

REGON: 142031097, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis 

Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika Konkursu. 

6. Konkurs jest prowadzony na profilu Organizatora na stronie www.facebook.com/fundacjasedeka 

(zwanej dalej „Fanpage”). 

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 11-11-2021 r. 

do dnia 16-11-2021 r. do godz. 23:59. 

8. Organizator informuje niniejszym uczestników, że wymagania techniczne niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie są następujące: 

a) co do współpracy z jego systemem teleinformatycznym: dostęp do sieci Internet oraz konto 

w serwisie Facebook, 

b) co do współpracy z serwisem Facebook – podane w regulaminie tego serwisu. 
 

II. Udział w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz konto 

w serwisie Facebook. 

2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach niniejszego Regulaminu, zwane są 

w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”, a po ogłoszeniu wyników i uznaniu za zwycięzcę 

Konkursu – „Laureatami”. 

3. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje; 

b) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer 

telefonu) przez Organizatora do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

c) posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora; 

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu; 

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec 

takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii 

lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą 

pozostającą we wspólnym pożyciu. 

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy: 

a) naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu; 

b) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem dostępnym na 

portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe); 

c) podejmują działania z wykorzystaniem konta utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu 

Facebook; 

http://www.facebook.com/fundacjasedeka
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d) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu Facebook kont osób 

trzecich; 

e) tworzą fikcyjne konta w serwisie Facebook. 
 

III. Zadanie konkursowe 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki oraz rozwijanie 

i promowanie postaw patriotycznych. 

2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w formie komentarza pod postem konkursowym 

zdjęcia historycznego miejsca lub pomnika upamiętniającego ważne dla Polski wydarzenie wraz 

z opisem, czego dotyczy.  

3. Dany Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie/pracę. 

4. Zgłoszenie/pracę należy wysłać do dnia 16/11/2021 r. do godz. 23:59. 
 

IV. Pozostałe warunki 

1. Uczestnik oświadcza, że zgłasza wyłącznie prace, do których przysługują mu wszelkie prawa, 

w szczególności prawa autorskie i które nie są przedmiotem jakichkolwiek praw autorskich lub 

pokrewnych   osób    trzecich    oraz    nienaruszających    dóbr    osobistych    osób    trzecich, 

w tym prawa do wizerunku. Przesłanie pracy jest równoznaczne z zapewnieniem, iż jej autor 

posiada pełnię praw do jej eksploatacji i w żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw 

autorskich, ani innych praw osób trzecich, a także prawo do wykorzystania wizerunku osób w niej 

występujących. 

2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą odebrania nagrody jako Laureat przenosi własność 

egzemplarza pracy na Organizatora oraz udziela licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie na rzecz Organizatora do wykorzystania pracy na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, na dowolnych nośnikach, przy pomocy 

dowolnej techniki, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, 

w wyniku digitalizacji, także poprzez wprowadzenie i trwałe lub czasowe zwielokrotnienie 

w pamięci komputera lub innego urządzenia służącego do przechowywania lub przetwarzania 

danych - bez ograniczenia w zakresie liczby egzemplarzy tych nośników; 

b) publicznego udostępniania, wystawiania lub wyświetlania w całości lub w części, w tym 

publicznego udostępniania również w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym (umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych 

typu Intranet); 

c) wprowadzania do obrotu i dystrybucji na terytorium Polski i za granicą, bez ograniczeń 

przedmiotowych i czasowych, w tym także poprzez wprowadzanie do obrotu przy użyciu 

Internetu; 

d) użyczania i najmu egzemplarzy utworu; 

3. W powyższym zakresie Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw 

zależnych do pracy oraz do wyrażania przez Organizatora zgody na wykonywanie praw 

zależnych do pracy, w tym prawa do opracowania oraz do rozporządzania i korzystania z tak 

powstałych opracowań. 

4. Laureat zezwala Organizatorowi na korzystanie z pracy także poprzez umieszczanie w treści 

utworów multimedialnych pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie oraz 

na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora oraz podmiotów z nim 

współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych lub w treści materiałów 

informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) dotyczących działalności 

Organizatora lub realizowanych przez niego projektów. 

5. Jednocześnie Laureat upoważnia Organizatora do obróbki technicznej i graficznej pracy, 

korzystania z niej w całości lub we fragmentach, a także do łączenia z innymi utworami. 

6. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że w przypadku, gdy praca zawiera jego wizerunek, wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku 
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Uczestnika zawartego w pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2-5 powyżej, bez ograniczeń 

terytorialnych lub czasowych. 

7. Laureat Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji 

w zakresie nabytych praw. 

8. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia - 

w wyniku korzystania przez Organizatora z pracy - przysługujących im praw, w tym praw 

autorskich, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Laureata, który zobowiązuje się do 

pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności 

wobec tych osób. 

 

V. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Książki „Stulecie Winnych” tom 1-3 - dla Laureata I miejsca; 

b) Książka „Polki, które zadziwiły świat” - dla Laureata II miejsca; 

c) Książka „Dziewczęta z Auschwitz” - dla Laureata III miejsca; 

d) Książka „Sedinum. Wiadomość z podziemi” - dla Laureata IV miejsca; 

e) Książka „Sekret Elizy” -  dla Laureata V miejsca. 

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce. 

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną 

nagrodę. 

4. Nie można zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

5. Nagroda w Konkursie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. 

 
VI. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu 

1. W Konkursie zostaną wybrani: 

a) 1 (jeden) Laureat I Miejsca; 

b) 1 (jeden) Laureat II Miejsca; 

c) 1 (jeden) Laureat III Miejsca; 

d) 1 (jeden) Laureat IV Miejsca; 

e) 1 (jeden) Laureat V Miejsca. 

2. Pracownicy Organizatora wybiorą prace spełniające warunki wskazane w pkt. III powyżej, które 

ich zdaniem są najbardziej oryginalne i kreatywne oraz zbieżne z tematem konkursowym, w ten 

sposób zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19/11/2021 r. do godz. 16:00 na 

Fanpage’u. 

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej poprzez serwis Facebook. 

5. Laureat zobowiązany jest potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat 

zostanie poproszony o podanie swoich danych adresowych i numeru telefonu niezbędnych do 

przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem nagrody. Na odpowiedź 

od danego Laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu wiadomości, 

o której mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Laureata, 

nagroda przechodzi na kolejną osobę. 

7. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata 

(na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Organizatora potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
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9. Laureat wyraża zgodę, aby Organizator podał imię i nazwisko Laureata na Fanpage’u. 
 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pocztą elektroniczną lub pisemnie 

do Organizatora, na jego adres wskazany w punkcie X Regulaminu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie w terminie 

14 dni od daty ich otrzymania. 

 
VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych 

1. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z jego Regulaminem Uczestnik wyraża na 

podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia2016 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 (zwanego dalej jako „RODO”), zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu, promocji Konkursu, w szczególności na publiczne podanie 

imion i nazwisk Laureatów Konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

3. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@sedeka.pl; 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach: 

a) organizacji i realizacji Konkursu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

w tym wyłonienia Laureatów, poinformowania o wynikach Konkursu, przyznania nagród 

w Konkursie, wysłania nagród konkursowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnej zgody Uczestnika dokonującego zgłoszenia 

do Konkursu); 

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na dochodzeniu lub 

zabezpieczeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze m.in. jako fundatorze nagród, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Organizatora, 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Organizator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w 

celów; 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, 

w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o Laureatach, a po tym czasie przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym 

prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. 

7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych 

Organizator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie. 

10. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 

mailto:iod@sedeka.pl
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IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na Fanpage’u i stronie www.sedeka.pl 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11-11-2021 r. 
 

 
X. Kontakt 

Fundacja Sedeka 

ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa 

tel.(22) 486-96-42 

e-mail: marketing@sedeka.pl 

www.sedeka.pl 

http://www.sedeka.pl/
mailto:marketing@sedeka.pl
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