
Regulamin konkursu „Gdańskie legendy na nowo opowiedziane” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu  

„Gdańskie legendy na nowo opowiedziane” 

 (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania 
nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

1.2 Organizatorem Konkursu jest Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 
Gdańsk (dalej „Organizator”). 

1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Internetowym www.visitgdansk.com 
(dalej „Strona”). 

1.4 Organizator oświadcza, że wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie Konkursu ponosi 
Organizator. 

1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.10.2021 o godzinie 09:00 i trwa do dnia 03.11.2021 do 
godziny 23:59. 

1.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08.11.2021 o godz. 10:00 w artykule na Stronie 
www.visitgdansk.com oraz poprzez wysyłkę wiadomości elektronicznej/e-mail do wszystkich 
uczestników. 

1.7 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych i zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego na stronie 
www.visitgdansk.com w sposób wskazany w artykule ogłaszającym Konkursu (dalej „Uczestnik”). 

 2.2 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału: (I) Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na 
podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o 
dzieło bądź umowy o świadczenie usług, a także (II) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o 
świadczenie usług, przez podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji 
Konkursu. 

3. ZADANIA KONKURSOWE 

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego 
Regulaminu, jest rozwiązanie konkursowego Quizu przygotowanego przez organizatora, w którym 
znajduje się 20 pytań (umieszczonego na portalu visitgdansk.com). 

3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie. 

4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

4.1 Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 4 osób, która wybierze 30ciu zwycięzców, przy 
czym:  

- pierwszym kryterium rozstrzygnięcia konkursu jest ilość poprawnych odpowiedzi wskazanych przez 
uczestnika – za zwycięzcę uważa się osoby które udzieliły największą ilość poprawnych odpowiedzi   
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- w przypadku nierozstrzygnięcia drugim kryterium jest czas w jakim dany uczestnik poświęcił na 
rozwiązanie Quizu  

Wszystkie wyżej wymienione zmienne są generowane i automatycznie zliczane przez system na 
którym wygenerowano quiz.  

4.2 W Konkursie przewidziano następujące nagrody:  

- 30 książek „Gdańskie legendy na nowo opowiedziane” 

O zwycięstwie decydują wskazane w punkcie 4.1 kryteria. 

4.3 Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej 
równowartość w gotówce. 

4.4 Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, 
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość mailową.  

4.5 Warunkiem przekazania nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez zwycięzcę pod poniższym 
adresem:  

Gdańska Organizacja Turystyczna ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk Letnica, tel. +48 58 305 70 80 

4.6 Laureat konkursu, po otrzymaniu wiadomości z informacją o wygranej, jest zobowiązany 
odebrać nagrodę osobiście (więcej informacji w punkcie 4.5) do dnia 30.11.2021 roku.  

5. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

5.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator,  Gdańska 
Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk (dalej „Organizator”). 

5.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w 
szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania i przekazania nagrody, utrzymywania 
materiałów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo 
dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji tego celu. 

5.3 W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, 
adres e-mail oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w 
związku z przesłaniem nagrody. 

5.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z 
tytułu Konkursu. 

5.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, 
Organizator prosi o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres 
promocja@visitgdansk.com Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez 
Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych. 

 

7. REKLAMACJE 

7.1 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące 
Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres Organizatora lub za pośrednictwem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres promocja@visitgdansk.com  

7.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w 
ciągu 7 dni (siedmiu) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. 
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Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres 
korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski, powód złożenia reklamacji wraz z 
uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu. 

7.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących 
przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została 
złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terenie 
Rzeczpospolitej Polski. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.visitgdansk.com w artykule na stronie 
głównej informującym o konkursie (zakładka aktualności). 

 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 
powyżej jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) 
przy ulicy Uczniowska 22, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 
KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.: 58 305 
70 80, adres e-mail: got@visitgdansk.com 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Gdańska Organizacja 
Turystyczna: iod@jestemzgdanska.pl 

3. Celem zbierania danych jest udział w konkursie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wyłonienia osób, które uzyskają najlepsze 
wyniki. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyłonienia osób z najlepszymi wynikami i 

zakończenia konkursu.  
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