
REGULAMIN  DO KONKURSU KOLEKCJA CSW. NABYTKI 2022
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest przeprowadzany przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ul.
Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, NIP 956 217 32 42 (dalej: Organizator).
2. Konkurs prowadzony jest na profilu „CSW Znaki Czasu”  na Instagramie (dalej: profil).
3.  Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  sponsorowany,  popierany  ani  przeprowadzany  przez
Instagram.  Instagram jest  znakiem  towarowym  zastrzeżonym  przez  Meta  Platforms,  Inc.
Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
4.  W Konkursie  może  wziąć  udział  każda  osoba fizyczna zamieszkała  na  terytorium Polski,
mająca ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto
na portalu Instagram, jest fanem profilu i spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej:
Uczestnik).
5. Z Konkursu wyłączone są osoby współpracujące z Organizatorem (podmioty i pracownicy
podmiotów  świadczących  usługi  na  rzecz  Organizatora  przy  organizowaniu  Konkursu),
pracownicy  Organizatora  oraz  ich  zstępni,  wstępni,  powinowaci,  osoby  przysposobione,
członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice współmałżonków).
6.  Konkurs prowadzony jest  na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,  w zgodzie  z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1.  Konkurs  jest  organizowany  w  okresie  od  dnia  22.12.2022  r.  od  godz.  12:00:00  do  dnia
31.12.2022 r. do godz. 18:00:00.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3.  W celu  wzięcia  udziału  w  Konkursie,  Uczestnik  powinien  w czasie  jego  trwania  spełnić
łącznie warunki określone w Regulaminie, to jest:
a) posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na Portalu Instagram,
b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na stronie CSW,
c)  umieścić  zdjęcie  wybranego  dzieła  sztuki  z  wystawy „Kolekcja  CSW.  Nabytki  2022” na
swoim profilu na Instagramie oraz opatrzyć je krótkim opisem wyjaśniającym wybór pracy oraz
dodać hashtag: #KonkursKolekcjaCSW.
d)  w przypadku  wygranej  w Konkursie,  przekazać  Organizatorowi dane  osobowe dla  celów
związanych z rozstrzygnięciem Konkursu i wręczeniem Nagrody.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła
komisję  konkursową w dwuosobowym składzie  (dalej:  Komisja).  Do zadań  Komisji  należeć
będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich
kwestiach  dotyczących  Konkursu,  w  tym  w  zakresie  interpretacji  postanowień  niniejszego
Regulaminu  oraz  wyłonienie  Uczestników,  którym  przyznane  zostaną  Nagrody  (dalej:
Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny zgłoszeń Uczestników i 10 najciekawszych
prac.
3. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu  9.01.2023 do godz. 16:00:00,
kiedy to zostaną ogłoszone wyniki.



NAGRODY
1. Fundatorem Nagród jest Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2.  Nagrodami  w  Konkursie  są  torby  inspirowane  dziełami  sztuki  z  tegorocznej  wystawy
„Kolekcja CSW. Nabytki 2022”, zakładki do książek oraz katalog kolekcji CSW. 
3. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie  Zwycięzcy  Nagrody, jeśli brak
możliwości  przekazania  Nagrody  wyniknął  wyłącznie  z  przyczyn  dotyczących  Zwycięzcy a
polegających  na  niespełnieniu  warunków  Regulaminu,  w  szczególności  niepodania  przez
Zwycięzcę poprawnych danych wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
1.  Organizator  do  dnia  10.01.2023 r.  do  godz.  16:00:00  skontaktuje  się  ze  Zwycięzcami  za
pomocą profilu CSW na Instagramie.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w godzinach otwarcia CSW, nagrody będą dostępne w recepcji
CSW przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13.
3. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych dla celów
związanych z wręczeniem Nagrody.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani też
prawo do  zamiany  Nagrody  na  inną  rzecz  lub  ekwiwalent  pieniężny.  Nagroda  w  chwili  jej
odbioru przez Zwycięzcę staje się jego własnością.
5. Nieprzekazanie przez Zwycięzcę danych osobowych opisanych w pkt. 3 powyżej – niezależnie
od  przyczyny,  jak  również  niedokonanie  przez  Zwycięzcę  odbioru  Nagrody  w  terminie
oznaczonym w pkt. 2 powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje
własnością Organizatora.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
w  Toruniu,  ul.  Wały  gen.  Sikorskiego  13,  87-100  Toruń.  Podane  dane  osobowe  będą
przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji  z Uczestnikiem i przekazaniem  Nagrody w
Konkursie. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
c)  RODO w zw.  z  Ustawą  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu
działalności kulturalnej. 
2.  Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  następuje  w  zakresie  pozwalającym  na
skontaktowanie się z Uczestnikiem, celem przekazania Nagrody w Konkursie. 
3. Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook dane
osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Meta Platforms, Inc.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym
odbywa się Konkurs. 
5. Dane Uczestników będą przechowywane:
–  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  –  przez  okres  trwania  Konkursu  oraz  wyłaniania
Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
6.  Dane  osobowe  zawarte  w  aktywnościach,  w  postaci:  imienia  i  nazwiska,  publicznie
dostępnego  zdjęcia  profilowego  będą  dostępne  pod  postem  konkursowym  także  po
przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu.
7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
W  przypadkach  przewidzianych  w  przepisach  prawa,  Uczestnikom  przysługuje  prawo  ich
usunięcia  lub ograniczenia  ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec ich



przetwarzania. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak
nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Organizator zaznacza, że pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika
mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach szczegółowo opisanych powyżej, których
przetwarzanie  odbywa  się  w oparciu  o  podstawy  prawne  inne  niż  zgoda,  które  zostały  tam
również szczegółowo opisane.
8. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a
w  przypadku  zwycięstwa  w  Konkursie  –  do  czynności  związanych  z  wydaniem  Nagrody.
Niepodanie  danych uniemożliwi  wzięcie  udziału  w Konkursie,  a  w przypadku zwycięstwa –
skutkować będzie brakiem możliwości wydania Nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.
2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.
2. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz na
stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja.
5.  Komisja  zastrzega  sobie  prawo  decyzji  w  sprawie  wykluczenia  Uczestnika  z  udziału  w
Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa,
a  także  w  przypadku  innego  postępowania  Uczestnika  naruszającego  dobre  obyczaje,
narażającego  na  szwank  dobre  imię  Organizatora,  jego  renomę  lub  interesy.  Wykluczony
Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku, gdy
otrzymał Nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.


