
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu 
internetowego „Mam głos!” („Konkurs”), w szczególności reguluje warunki 
uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki 
Organizatora i uczestników Konkursu.  

1.2 Organizatorem Konkursu jest („Organizator”) Biuro Posła do Parlamentu 
Europejskiego Janusza Lewandowskiego z siedzibą w Sopocie przy ul. Monte 
Casino 25/26. 

1.3 Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych.  

1.4 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studentów uczelni wyższych w województwie Pomorskim. 

1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 
popierany ani przeprowadzany przez Facebook oraz Instagram i  nie pomagają 
w jego organizowaniu.  

1.6 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).  

1.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1 Uczestnikiem może być wyłącznie uczeń szkoły ponad gimnazjalnej bądź 
student uczelni znajdującej się na terenie województwa Pomorskiego.  

2.2 By wziąć udział w konkursie należy do 30 listopada 2018 r. zarejestrować 
się poprzez wypełnienie formularza konkursowego i odpowiedzieć na trzy 
pytania za pośrednictwem aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie 
Janusza Lewandowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego (zakładka 
Konkurs MAM GŁOS!). 

2.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 i trwa 
do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 23.59. 

2.4 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 grudnia 2018 r. do godziny 
12.00 na stronie www.januszlewandowski.pl/konkurs-mam-glos  

 

 

 

 



 

3. PROCEDURA WYŁONIENIA LAUREATÓW 
 

3.1 W celu wyłonienia laureatów Organizator powoła specjalną komisję (dalej 
Komisja Konkursowa), w skład której wejdą pracownicy Biura Posła do 
Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego. 
 

3.2 Komisja Konkursowa za każde rozwiązanie pytanie przydzieli od 0-10 pkt, 
oceniając merytorykę oraz kreatywność. Autorzy 10 najwyżej ocenionych 
prac otrzymają jednoosobowe zaproszenia na wyjazd studyjny do 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  

3.3 Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej  w prywatnej wiadomości 
mailowej. W tym terminie Organizator również ogłosi na swojej stronie 
facebookowej imiona i nazwiska laureatów.  
 

3.4 W przypadku rezygnacji uczestnika konkursu z nagrody, nagrodę 
otrzymuje kolejny uczestnik wg. liczby uzyskanych pkt.  
 

3.5 Uczestnikom, którzy otrzymali nagrodę w Konkursie, nie przysługuje 
prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce, ani prawo do 
nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.  

 
4. NAGRODA 

 
4.1 Nagrodą jest 10 jednoosobowych zaproszeń na wyjazd studyjny do 

Parlamentu Europejskiego w Brukseli w  marcu 2019. 
 

4.2 Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 11-15 otrzymają zestaw gadżetów 
(plecak, słuchawki bezprzewodowe, opaska sportowa typu fit., bidon, piłka 
nożna). 
 
 

5. DANE OSOBOWE 
 

5.1 Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest 
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego  
 

5.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia 
udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb 
realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - 
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 



obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 
 

5.3 Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w 
wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane 
przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń 
związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres 
dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 
 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

6.1   Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Sopocie 
przy ul. Monte Casino oraz na stronie internetowej 
www.januszlewandowski.pl/konkurs-mam-glos 
 

6.2   Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
 

6.3   Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
wszystkich warunków Regulaminu Konkursu. 
 

6.4   We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
 

6.5   W uzasadnionych przypadkach podanych do wiadomości publicznej, 
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści regulaminu w 
trakcie trwania konkursu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do 
organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.januszlewandowski.pl/

