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REGULAMIN AKCJI 

„Skarby Pomorza” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady związane z przystąpieniem 

Uczestników do Akcji „Skarby Pomorza” organizowanej przez Magdalenę 

Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego dotyczącej specjalnej akcji 

promocji miejsc turystycznych, zabytków, baz noclegowych i innych aktywności 

promujących rozwój turystyki w województwie pomorskim, poprzez promocję 

ofert w mediach społecznościowych administrowanych przez Biuro Poselskie 

Magdaleny Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

2. Zasady przystąpienia do Akcji są udostępniane w mediach społecznościowych 

administrowanych przez Biuro Poselskie Magdaleny Adamowicz Poseł do 

Parlamentu Europejskiego, w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i 

wydrukowanie Regulaminu. 

3. Akcja skierowana jest do Uczestników tj. jednostek samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego. 

4. Przystąpienie do akcji uzależnione jest od przesłania organizatorowi pisemnej 

akceptacji niniejszego regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

zgody na umieszczenie w mediach społecznościowych Magdaleny Adamowicz 

Poseł do Parlamentu Europejskiego wizerunku wszystkich osób, które będą 

widoczne w filmie oraz oświadczenia, że Uczestnik posiada pełne prawa do 

przesłanego filmu, na adres mailowy:  promocja@adamowiczmagdalena.pl 
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§ 2 

Definicje 

  

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 

1. Uczestnik- osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, niebędące 

osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujące 

we własnym imieniu działalność gospodarczą, jednostki samorządu 

terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność na terenie województwa pomorskiego. 

2. Akcja – oznacza organizowaną przez Magdalenę Adamowicz Poseł do 

Parlamentu Europejskiego Akcję pod tytułem „Skarby Pomorza”, której celem 

jest wsparcie lokalnych usług turystycznych oferując możliwość promocji w 

mediach społecznościowych administrowanych przez Biuro Poselskie Magdaleny 

Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego.  

3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający zasady przystąpienia do 

Akcji „Skarby Pomorza” organizowanej przez Magdalenę Adamowicz Poseł do 

Parlamentu Europejskiego. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Akcji 

  

1. W ramach Akcji lokalni, pomorscy przedsiębiorcy, osoby fizyczne, jednostki 

samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego z branży 

turystyczno-hotelarskiej mają okazję zaprezentować swoją ofertę usługowo-

rekreacyjną. Aby przystąpić do akcji Uczestnik musi działać na terenie 

województwa pomorskiego. 

2. Usługi turystyczno-hotelarskie oferowane przez Uczestnika muszą mieć wymiar 

lokalny. Dodatkowym atutem będzie promowanie dziedzictwa kulturowego, 

przyrodniczego i tradycji regionalnej obiektów na terenie województwa 



 

pomorskiego. Kryterium wyboru nadesłanych filmików promocyjnych jest ich 

unikalność. 

3. W ramach Akcji Magdalena Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego 

oferuje promocję medialną najciekawszych ofert nadesłanych przez Uczestników. 

4. Wybór nadesłanych prac jest dokonywany przez pracowników Biura Magdaleny 

Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego i nie podlega ponownemu 

rozpatrzeniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku 

niedochowania wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. Zgłoszenia do Akcji należy przesyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2020. 

7. W celu przystąpienia do Akcji Uczestnicy spełniający powyższe warunki 

zobowiązani są do: 

a. mailowego oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

b. mailowego oświadczenia, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i akceptacje jego postanowienia; 

c. złożenia zgód na udostępnienie wizerunku wszystkich osób występujących w 

udostępnianym filmie; 

d. złożenia oświadczenia o posiadaniu pełni praw do udostępnianego filmu. 

8. Po przystąpieniu do Akcji oraz pozytywnym rozpatrzeniu oferty Uczestnik 

zobowiązuje się do przesłania filmu promocyjnego. 

9. Przystępując do Akcji Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że oferowane przez 

niego usługi turystyczno-hotelarskie mają wymiar lokalny i promują aktywną 

formę spędzania czasu wolnego na terenie województwa pomorskiego. 

10. Dokonując zgłoszenia do Akcji oraz składając oświadczenia Uczestnik 

oświadcza, że: 

a. adres e-mail oraz numer kontaktowy podany w formularzu rejestracji jest 

poprawny i aktywny; 

b. ponosi odpowiedzialność za aktualność i poprawność wskazanych danych. 

11. Kampania w mediach społecznościowych zostanie zaplanowana zgodnie z 

wewnętrznymi zasadami Biura Poselskiego Magdaleny Adamowicz Poseł do 



 

Parlamentu Europejskiego. Nadesłany przez Uczestnika film po pozytywnej 

weryfikacji zostanie umieszczony w mediach społecznościowych do końca 

września 2020 roku. 

§ 4 

Zasady udziału Przedsiębiorcy w Akcji 

  

1. W ramach Akcji każdy Uczestnik może skorzystać z oferty tylko raz. 

2. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z 

oświadczeniem i udzieleniem zapewnienia wobec Magdaleny Adamowicz 

Posła do Parlamentu Europejskiego, że film promujący Uczestnika nie 

narusza jakichkolwiek przepisów prawa oraz że Uczestnik posiada wszelkie 

uprawnienia, w szczególności z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do 

spotu reklamowego przesłanego w ramach Akcji, w zakresie niezbędnym do 

publikacji, a publikacja filmu promującego nie narusza jakichkolwiek praw 

osób trzecich. Przedsiębiorca równocześnie oświadcza i zapewnia, że 

publikacja filmu promującego jest dobrowolna i nie wiąże się z obowiązkiem 

zapłaty przez nikogo jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

3. W przypadku, gdyby emisja filmu promocyjnego spowodowała naruszenie 

jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności: 

dóbr osobistych, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do znaków 

towarowych lub stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, Uczestnik 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek 

roszczeń zarówno osób trzecich, jak i wobec Magdaleny Adamowicz Posła do 

Parlamentu Europejskiego. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do 

zwrotu wobec Magdaleny Adamowicz Posła do Parlamentu Europejskiego 

wszelkich kwot, które ta zobowiązana będzie ponieść tytułem jakichkolwiek 

świadczeń, opłat lub kar, wskutek udostępnienia filmu promocyjnego 

sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich. 

4. Biuro Poselskie Magdaleny Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego 

jest uprawnione do odmowy dopuszczenia do Akcji, w tym odmowy emisji 



 

lub wstrzymania udostępnienia filmu promocyjnego w przypadku, gdy w jego 

ocenie materiał jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, może 

prowadzić do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich lub jest niezgodny 

z etyką wynikającą z pełnienia przez Magdaleną Adamowicz funkcji Posła do 

Parlamentu Europejskiego. 

 

  

§ 5 

Warunki techniczne przystąpienia do Akcji 

 

Film promocyjny powinien trwać do 1 minuty i być nagrany w jakości 1080p HD, 30 

kl./s. W przeciwnym razie organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia materiału. 

 

 

  

§ 6 

Prawa autorskie i prawa pokrewne 

  

Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw 

pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności 

składania żadnych oświadczeń. 

  

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Akcji w rozumieniu przepisów 

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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 

„RODO”, jest Magdalena Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

2. Dane osobowe Uczestnika biorącego udział w Akcji będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia i promocji Akcji „Skarby Pomorza”. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 

1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora –podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 

ust.1 lit. F RODO). 

3. Dane osobowe Uczestnika Akcji nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika Akcji zgody 

na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

5. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do 

Administratora. 

6. Ponadto Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2020 roku. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 

Przetwarzanie   danych   osobowych   odbywać   się   będzie   na   zasadach   

przewidzianych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  

danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

– RODO).  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Biuro 

Magdaleny Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego.     

2. Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych,   z   którym   można 

skontaktować się pod numerem telefonu +48 510 200 145 lub za pośrednictwem 

adresu e-mail: biuro@adamowiczmagdalena.pl  

3. Dane   osobowe   Uczestników   będą   przetwarzane   w   celu   organizacji i 

przeprowadzenia Akcji „Skarby Pomorza” w celach promocyjnych obiektów 

turystycznych występujących w województwie pomorskim. 

4.  Podstawą  do  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  na przetwarzanie 

danych osobowych.  

5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz 

pracownicy biura Magdaleny Adamowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

6. Dane    Uczestników    Akcji   będą    przechowywane    przez    okres    niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów.  

7. Uczestnikom Akcji, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, przysługuje prawo do:  

a. sprostowania danych; 

b. ograniczenia przetwarzania danych; 

mailto:biuro@adamowiczmagdalena.pl


 

c. wniesienia sprzeciwu; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

8. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w Akcji. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych oraz na publikacje wizerunku. 

10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

11. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko; 

b.  adres zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, 

powiat); 

c. Adres e-mail; 

d. Numer telefonu. 

12. Organizator   stosuje   środki   techniczne   i   organizacyjne   mające   na   celu   

należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 

odpowiednie środki, aby zapewnić stopień   bezpieczeństwa   odpowiadający   

ryzyku   z   uwzględnieniem   stanu   wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz  

charakteru,  zakresu,  celu  i kontekstu  przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 

praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 

wadze zagrożenia. 


