
REGULAMIN KONKURSU
na nazwę koryta wegetariańskiego

serwowanego w Restauracji „Oberyba”

I. Postanowienia ogólne konkursu

1. Niniejszy  Regulamin  określa  warunki,  zakres  oraz  zasady  konkursu  na  nazwę  koryta
wegetariańskiego serwowanego w Restauracji „Oberyba” (zwanej dalej Restauracją), mieszczącej
się przy ul. Biskupa 38 w Żorach.

2. Organizatorem konkursu jest Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno - Usługowy
„Wspólna Pasja”.

3. Konkurs zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Restauracji na portalu Facebook.
4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora http://wspolnapasja.org.
5. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Organizatorem tel. (32) 435 80 04 wew.

21 lub (32) 723 13 97, e-mail: sekretariat@wspolnapasja.org lub oberyba@wspolnapasja.org.
6. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla koryta wegetariańskiego serwowanego w Restauracji.
7. Założeniem jest wybór takiej nazwy koryta, które jednoznacznie odda jego charakter. W korycie

serwowane będą owoce morza, ryby, pierożki oraz dodatki warzywne. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze zwycięskiej nazwy w sposób dobrowolny

w celach promocyjnych oraz marketingowych, w tym także do wprowadzenia zmian.

II. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny.
2. Członkowie Komisji konkursowej oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
3. Udział  w  konkursie  bierze  się  poprzez  zamieszczenie  komentarza  pod  postem  ogłaszającym

konkurs, zamieszczonym na oficjalnym profilu Restauracji na portalu Facebook.
4. W przypadku gdy nadesłane propozycje nazw dla koryta wegetariańskiego będą się powtarzać,

do  konkursu  zakwalifikuje  się  autor  propozycji,  którego  komentarz  udostępniony  został
najwcześniej - decyduje data i godzina udostępnienia. 

5. Administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez  uczestników  konkursu  jest
Organizator.  Dane  osobowe  uczestników,  będą  przetwarzane  w  celu  prawidłowego
przeprowadzania konkursu oraz celów promocyjnych i marketingowych.

III. Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia  27.04.2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem
danych  osobowych  i swobodnego  przepływu  takich  danych,  uczestnikowi  konkursu
będą  przysługiwały  określone  poniżej  prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
przez Administratora danych - Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno - Usługowy
„Wspólna Pasja”, z siedzibą w Żorach.

2. Administratorem danych osobowych jest  Zakład Aktywności  Zawodowej  Zakład Produkcyjno
- Usługowy „Wspólna Pasja”, z siedzibą w Żorach 44 – 240, przy ul. Bażanciej 40.

3. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  drogą  e-mail:  iod@wspolnapasja.org
lub telefonicznie (32) 43 58 004 wew. 32.

4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  związku  z  udziałem  w  konkursie  na  nazwę  koryta
wegetariańskiego  serwowanego  w  Restauracji  „Oberyba”,  w którym uczestnicy  złożyli  swoją
proponowaną nazwę koryta, w celu jego przeprowadzenia i promocji, opublikowania nazwiska
uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest udzielona zgoda przez uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu
ustalenia  lub  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  takimi  roszczeniami
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przez Administratora podstawą prawną przetwarzanych danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez czas

zgodny z realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów lub/i do upływu okresu przedawnienia
roszczeń lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, i tylko w zakresie, w jakim udzielono
zgody.

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania
ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi  do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych
określonych w Regulaminie konkursu, spowoduje niemożność wzięcia udziału w konkursie.

IV. Czas trwania konkursu

1. Konkurs na nazwę koryta wegetariańskiego serwowanego w Restauracji trwa od dnia ogłoszenia
konkursu do ogłoszenia zwycięskiej nazwy, tj. 1 września 2021r.

2. Pod uwagę brane będą te nazwy, które umieszczone zostały pod postem o konkursie na oficjalnym
profilu Restauracji na portalu Facebook do 31 sierpnia 2021r..

3. Zgłoszenia będą podlegać ocenie Komisji konkursowej wybranej przez Organizatora konkursu,
w  której  znajdą  się  pracownicy  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  Zakładu  Produkcyjno
-Usługowego „Wspólna Pasja”.

4. Komisja konkursowa przedstawi rekomendację  2 propozycji nazw koryta wegetariańskiego.
5. Wytypowane  przez  Komisję  konkursową  nazwy zostaną  poddane  głosowaniu,  które  odbędzie

się  na  stronie  internetowej  Organizatora  http://wspolnapasja.org, od  03  września  2021r.
do 10 września 2021r.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nierozstrzygnięcia  konkursu,  jeżeli  zgłoszone  nazwy
nie spełnią oczekiwania Komisji konkursowej.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagroda

1. Wszystkie  propozycje  nazw  koryta  wegetariańskiego  zamieszczone  na  oficjalnym  profilu
Restauracji na portalu Facebook zostaną zebrane w formie zestawienia bez danych osobowych
uczestników i przekazane powołanej Komisji konkursowej, która dokona wyboru i rekomenduje
nazwy do głosowania internetowego.

2. Komisja  konkursowa  zostanie  powołana  po  terminie  zamknięcia  zbierania  zgłoszeń,
tj. w dniu 01 września 2021r.

3. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  w  dniu  10  września  2021r.  na  stronie  internetowej
http://wspolnapasja.org oraz na oficjalnym profilu Restauracji na portalu Facebook.

4. Nagrodą  główną  w  konkursie  jest  nagroda  rzeczowa:  „Koryto  z  nową  nazwą”  o  wartości
250,00 zł, w skład którego wchodzą owoce morza, ryby, pierożki i dodatki warzywne.

   Przewiduje  się  również  nagrodę  dla  drugiej  nazwy  poddanej  pod  głosowanie  internetowe,  
       tj.: 2-gie miejsce: Nagroda rzeczowa: „Koryto z nową nazwą” o wartości 200,00 zł.
5. Ze  zwycięzcą  konkursu  Organizator  podpisze  umowę  o  przeniesieniu  majątkowych  praw

autorskich, o których mowa w dziale VI Regulaminu. Odmowa podpisania umowy o przeniesieniu
praw  autorskich,  powoduje  unieważnienie  wygrania  konkursu  przez  wybranego  w  drodze
głosowania zwycięzcy. W takim przypadku, Organizator ma 14 dni na wybranie nowej nazwy
koryta wegetariańskiego.
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VI. Prawa autorskie

1. Oddanie  głosu  w  formie  komentarza  na  oficjalnym  profilu  Restauracji  na  portalu  Facebook,
traktowane jest jako oświadczenie, że podana propozycja nazwy nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2. Autor  nazwy,  która  została  wybrana  w  formie  głosowania  internetowego  i  została  uznana
jako  zwycięska,  zobowiązuje  się  do  podpisania  umowy  o  przeniesieniu  praw majątkowych,  
o której mowa w dziale V pkt 5 Regulaminu konkursu.

3. Umowa o przeniesieniu praw majątkowych określa w szczególności:
 używanie nazwy koryta wegetariańskiego do wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej,

korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora na terenie kraju oraz zagranicą,
 utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską oraz techniką cyfrową,
 wprowadzanie nazwy do pamięci nośników, komputera oraz umieszczanie w sieci.

4. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

VII. Zapisy końcowe

1. Niniejszy  Regulamin  obowiązuje  od  dnia  pierwszej  publikacji  na  stronie  internetowej
http://wspolnapasja.org oraz oficjalnym profilu Restauracji na portalu Facebook.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do podawania do publicznej wiadomości listy osób
biorących udział w konkursie.

3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu, będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem konkursu zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny.

5. Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Arkadiusz Orszulik, tel. (32) 72 31 397.
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