
Regulamin konkursu 

Czytanki dla malucha 

1. Organizatorem konkursu jest Czytam to! 

2. Kontakt z organizatorem: magda@czytamto.pl 

3. Czas trwania konkursu: od 13 sierpnia 2018 r. do 18 sierpnia 2018 r. 

4. W konkursie mog  wzi  udzia  osoby fizyczne, które uko czy y osiemna cie lat, 

które do tego posiadaj  pe n  zdolno  do czynno ci prawnych oraz aktualny adres 

korespondencyjny na terenie Polski. Musz  one te  spe ni  warunki okre lone w tym 

Regulaminie. 

5. Osoby fizyczne, które nie uko czy y 18 roku ycia, posiadaj ce ograniczon  zdolno  

do czynno ci prawnych, mog  uczestniczy  w konkursie pod warunkiem posiadania 

pisemnej i skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udzia   

 w  konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zwi zane  

 z przeprowadzeniem oraz zako czeniem konkursu, zgodnie z ustaw  z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182), w tym na 

publikacj  imienia i nazwiska laureata konkursu. 

6. Mo na wzi  udzia  w konkursie po cznym spe nieniu nast puj cych warunków: 

a. zapoznaniu si  i zaakceptowaniu tre ci niniejszego Regulaminu bez zmian;  

b. napisaniu w komentarzu pod postem og aszaj cym konkurs, za co ceni si  animacje 

„Bing” oraz „Masza i Nied wied ”. 

7. Osoba, której komentarz zostanie uznany za najlepszy, zostanie poproszona o 

przes anie w e-mailu do organizatora swoich danych: imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania i numeru telefonu oraz poni szych o wiadcze : 

1. Zapozna em/am si  i akceptuj  regulamin Konkursu. 

2. Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Czytam to!, 

zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

8. Ka dy Uczestnik mo e wzi  udzia  w konkursie tylko jeden raz. W przypadku 

wys ania przez Uczestnika konkursu wi cej ni  jednego zg oszenia, pod uwag  

zostanie wzi te tylko pierwsze zg oszenie. 

9. Zg oszenia mo na wys a  w terminie trwania konkursu. 

10. Wyniki zostan  og oszone dzie  po zako czeniu konkursu.  



11. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu na potrzeby 

realizacji konkursu, w szczególno%ci w celu przeprowadzenia oraz zako$czenia 

konkursu, w tym w celu publikacji imion i nazwisk laureatów konkursu, a tak&e 

w celu przeprowadzenia post'powania reklamacyjnego. 

12. Dane osobowe - U&ytkownik mo&e przekazywa" swoje dane osobowe 

Administratorowi za pomoc! formularzy dost'pnych na Stronie, takich jak formularz 

komentowania oraz w ramach organizowanych konkursów. Dane przekazane 

Administratorowi w ramach formularza komentowania przetwarzane s! w celu 

umieszczania komentarzy na stronie http://czytamto.pl, za% dane dostarczane w 

ramach konkursów (imi', nazwisko, adres i numer telefonu), s! wykorzystywane tylko 

do przes#ania nagród ksi!&kowych. Administrator gwarantuje poufno%" wszelkich 

przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale 

niezb'dne do podj'cia przez U&ytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany 

formularz. Administrator nie udost'pnia przekazanych mu danych jakimkolwiek 

podmiotom trzecim. Dane osobowe s! gromadzone z nale&yt! staranno%ci! i 

odpowiednio chronione przed dost'pem do nich przez osoby do tego nieupowa&nione. 

U&ytkownikowi przys#uguj! nast'puj!ce uprawnienia: 

a. prawo do &!dania dost'pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni'cia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c. prawo do przenoszenia danych, 

d. prawo do cofni'cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre%lonym celu, 

je&eli U&ytkownik uprzednio tak! zgod' wyrazi#,  

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi!zku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Administratora. Wi'cej informacji: http://czytamto.pl/

cookie-policy/


