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REGULAMIN KONKURSU „Imię dla osiołka” 

 
I. Cel Konkursu: 

Celem Konkursu jest nadanie imienia małemu osiołkowi – samicy, urodzonej w 
lipcu 2020 r. w Zakładzie Doświadczalnym Żywienia Zwierząt w Gorzyniu. 
 

II. Organizator i Adresaci Konkursu: 
1. Organizatorem Konkursu „Imię dla osiołka” jest Dział Marketingu i 

Komunikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej 

„Uczestnikami”. 

3. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, jego udział 

w konkursie może się odbyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, przeprowadzany ani 

sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym 

zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

 

III. Zasady udziału w Konkursie: 
1. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni zaproponować 

imię dla źrebaka osiołka (samicy), urodzonej w lipcu 2020 r. w Zakładzie 

Doświadczalnym Żywienia Zwierząt w Gorzyniu. Jeden Uczestnik może 

zgłosić maksymalnie dwie propozycje i przesłać je za pomocą poczty 

elektronicznej. 

2. W treści wiadomości proszę podać swoje imię, nazwisko oraz dane 

kontaktowe wykorzystując treść formularza zgłoszeniowego, którego wzór 

znajduje się poniżej w załączniku nr 1. 

3. Odpowiedzi należy przesłać na adres email: konkurs@up.poznan.pl. 

4. Nadesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu 

konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału odpowiedzi, 

które naruszają Regulamin Konkursu. 

 
IV. Ocena propozycji i nagrody w Konkursie: 

1. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie Komisja 

Konkursowa, powołana przez Organizatora. Komisja konkursowa dokona 

oceny nadesłanych propozycji oraz wyłoni zwycięzcę konkursu.  

2. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną. 

3. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani 

za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych w Internecie 

oraz w materiałach promocyjnych. 

4. Terminarz: 

− nadsyłanie odpowiedzi: od 24 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 

23:59 – decyduje data i godzina wpływu emaila, 

− ocena odpowiedzi: do 1 września 2020 r., 
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− ogłoszenie wyników konkursu w Internecie (na stronie internetowej lub 

facebooku Organizatora) najpóźniej do 7 września 2020 r. 

5. Nagrodą dla zwycięzcy jest spotkanie z małym osiołkiem, jego mamą Zuzią 

i innymi mieszkańcami w Zakładzie Doświadczalnym Żywienia Zwierząt w 

Gorzyniu. Spotkanie odbędzie się w umówionym terminie (najpóźniej do 30 

września 2020 r.). Dojazd we własnym zakresie. 

6. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. 

W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja 

konkursowa będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania konkursu 

odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię. 

7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w 

przypadku niepodania bądź podania błędnych danych kontaktowych. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Imię dla osiołka” 

 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

IMIĘ:  ………………………………………………………………………………….. 

NAZWISKO: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail  ………………………………………………………………………………….. 

 

Proponowane imię dla osiołka (samicy)  
 

1 ………………………………………………………………………………………… 

 
2 ………………………………………………………………………………………… 

 
 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych 

przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - organizatora konkursu „Imię dla 
osiołka” w celu przeprowadzenia konkursu, dalszego przetwarzania moich danych 
osobowych dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora 

związanych z konkursem. 
Jestem świadomy, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora 

z siedzibą ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przysługuje mi prawo wglądu 
do moich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

 
Klauzula RODO 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 
reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu. Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
2. U Administratora danych powołany został Inspektor Ochrony Danych. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@up.poznan.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz na podstawie 

następujących przepisów: 

a) w przypadku rekrutacji, pobytu w Domu Studencki art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO:    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) w przypadku zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO:    przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
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przed zawarciem umowy;  
c) w celu wypełnienia przepisów innych ustaw (np. Prawo o szkolnictwie  

wyższym i nauce), art. 6 ust. 1 lit. c RODO:przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
d) w przypadku rejestrowania wizerunku (obrazu i dźwięku) art. 6 ust. 1  

lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do 
zrealizowania celu przetwarzania (konkurs i jego rozstrzygnięcie) a także 

przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.  
5. Posiada Pani/Pan prawo do: - żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych 
osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  - przenoszenia 

danych, - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 

lit. a).  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia 
udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak możliwości realizacji ww. celu.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………      ……………………………………………………….. 

data       czytelny podpis autora 

 


