
Regulamin konkursu 

Łukasz ratuje misia 

1. Organizatorem konkursu jest Czytam to! 

2.  Fundatorem nagród jest wydawnictwo Dwukropek 

3. Kontakt z organizatorem: magda@czytamto.pl 

4. Czas trwania konkursu: od 21 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. 

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, 

które do tego posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres 

korespondencyjny na terenie Polski. Muszą one też spełnić warunki określone w tym 

Regulaminie. 

6. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadające ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w konkursie pod warunkiem posiadania 

pisemnej i skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział  

 w  konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane  

 z przeprowadzeniem oraz zakończeniem konkursu, tj. w celu wynikającym z prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 

osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

7. Można wziąć udział w konkursie po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a. zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu bez zmian;  

b. napisaniu komentarza pod artykułem konkursowym, który będzie zawierał odpowiedź 

na następujące zadanie: Chcesz wygrać książkę „Łukasz ratuje misia, czyli jak 

udzielać pierwszej pomocy” Izabeli Michty dla swojego dziecka? W komentarzu pod 

tym artykułem napisz, jak ulubione pluszaki Twojego dziecka/dzieci ratowały  je w 

najtrudniejszych chwilach. 

8. 3 osoby, których odpowiedzi zostaną uznane za najlepsze, zostaną poproszone o 

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

zamieszkania i numeru telefonu oraz poniższych oświadczeń: 

1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu. 
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2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Czytam to!, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 

ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. W przypadku 

wysłania przez Uczestnika konkursu więcej niż jednego zgłoszenia, pod uwagę 

zostanie wzięte tylko pierwsze zgłoszenie. 

10. Zgłoszenia można wysłać w terminie trwania konkursu. 

11. Wyniki zostaną ogłoszone dzień po zakończeniu konkursu.  

12. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu na potrzeby 

realizacji konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia 

konkursu, w tym w celu publikacji imion i nazwisk laureatów konkursu, a także 

w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

13. Dane osobowe - Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe 

Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz 

komentowania oraz w ramach organizowanych konkursów. Dane przekazane 

Administratorowi w ramach formularza komentowania przetwarzane są w celu 

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

ramach konkursów (imię, nazwisko, adres i numer telefonu), są wykorzystywane tylko 

do przesłania nagród książkowych. Administrator gwarantuje poufność wszelkich 

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

niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany 

formularz. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek 

podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i 

odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c. prawo do przenoszenia danych, 

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, 

jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,  



e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Administratora. Więcej informacji: http://czytamto.pl/

cookie-policy/


