REGULAMIN konkursu pod nazwą „Moja winna wyprawa ”
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka
255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13, zwane dalej Organizatorem – wydawca magazynu „Czas
Wina”. Adres e-mail do kontaktu w sprawie konkursu: redakcja@czaswina.pl. Organizator jest także
Fundatorem nagrody w Konkursie.
2. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich czytelników, którzy chcą, aby ich opowieść została
spopularyzowana poprzez jej opublikowanie w numerze 101 magazynu „Czas Wina” i portalu
czaswina.pl.
3. Osoby, które ukończyły 18 lat i nie zostały pozbawione zdolności do czynności prawnych, które
chcą, aby ich Opowieść została opublikowana na łamach magazynu „Czas Wina” i w portalu
czaswina.pl, mogą w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r. nadsyłać Opowieści swojego
autorstwa wyrażone w liczbie do 6000 znaków (bez spacji) za pośrednictwem e-maila na adres
redakcja@czaswina.pl.
4. Każdy może nadesłać jedną lub kilka Opowieści, przy czym do Konkursu, który zostanie
przeprowadzony wśród osób, które nadeślą Opowieść zostanie dopuszczona tylko jedna Opowieść –
najwyżej oceniona przez jury powołane przez Organizatora. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone
Opowieści nadesłane przez pracowników lub stałych współpracowników Organizatora, ich
małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
5. W Opowieściach nie można umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to zgody
(nie dotyczy osób nieżyjących). W Opowieściach nie można też zamieszczać treści sprzecznych z
prawem, dobrymi obyczajami ani naruszających cudze dobra osobiste. Uczestnik może nadesłać
wyłącznie taką Opowieść i fotografię, której jest samodzielnym autorem i co do której przysługują mu
prawa autorskie.
5.1. Uczestnik może zamieścić w Opowieści dane osobowe (imię nazwisko, miejscowość itp.),
pod warunkiem, że dana osoba wyraziła wyraźną zgodę na zamieszczenie jego danych we Opowieści,
która może być opublikowana na łamach magazynu „Czas Wina” i portalu czaswina.pl
5.2. Do Opowieści można dołączyć fotografię swojego autorstwa. Uczestnik może nadesłać
fotografię zawierającą wizerunek tylko takich osób, które wyraziły wyraźną zgodę na zamieszczenie
swojego wizerunku, który może być opublikowany na łamach magazynu „Czas Wina” i portalu
czaswina.pl
6. Najciekawsza Opowieść (ewentualnie wraz z fotografiami) będzie nieodpłatnie opublikowana na
łamach magazynu „Czas Wina” i portalu czaswina.pl. Przed publikacją Opowieści (ewentualnie
fotografii) redakcja magazynu „Czas Wina” i portalu czaswina.pl zwróci się do jej autora – osoby,
która nadesłała Opowieść.
8. Nadesłane Opowieści wezmą udział w konkursie, w którym jury powołane przez Organizatora
wyłoni w terminie do 17 maja 2019 r. autora najciekawszej Opowieści. Zwycięzca zostanie
powiadomiony o przyznanej nagrodzie wiadomością wysłaną na adres e-mail, z którego nadesłano
Opowieść. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie danych teleadresowych, zgodnie z którymi
należy przekazać nagrodę.

10. Zwycięzca otrzyma nagrodę: roczną prenumeratę magazynu „Czas Wina” wysyłaną począwszy od
numeru 101 przez 12 kolejnych miesięcy na podane dane adresowe.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 maja 2019 r. w portalu czaswina.pl. Każda osoba, która
nadeśle Opowieść, może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie. Aby poinformować o
swojej decyzji, należy wysłać do dnia 15 maja 2019 roku na adres e-mail redakcja@czaswina.pl
informację o rezygnacji.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w terminie do 31 lipca 2019 r.
r. pocztą elektroniczną na adres e-mail redakcja@czaswina.pl . O zachowaniu terminu decyduje data
wysłania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłana
została reklamacja w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
15. Reklamacja nie wyklucza ani nie ogranicza dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU KONKURSEM
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników w związku z Konkursem jest
Organizator – CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677
2333 65 13.
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można się
kontaktować z naszym (Organizatora) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres email: iod@czaswina.pl.
3. Dane osobowe wszystkich Uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z Konkursem oraz w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi
roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f) RODO*
– tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na przeprowadzeniu ogłoszonego
Konkursu oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
4. Dane osobowe uczestników wyróżnionych i zwycięzców będą przetwarzane także w celu realizacji
nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f) RODO* –
tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na realizacji przyznanych nagród oraz
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, w związku z realizacją prawa
do nagrody.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, którego Opowieść zostanie opublikowana (Imię i nazwisko
autora) będą przetwarzane przez okres udostępniania Opowieści przez Organizatora. Okres ten może
zostać przedłużony w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń w związku z publikacją Opowieści – do
czasu zakończenia sprawy związanej z roszczeniem.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu, których prace nie zostaną opublikowane, będą
przetwarzane do czasu upływu okresu reklamacyjnego, tj. do 31 lipca 2019 r. Okres ten może zostać
przedłużony w razie zgłoszenia przez Uczestnika ewentualnych reklamacji lub roszczeń w związku z
Konkursem – do czasu zakończenia sprawy związanej z reklamacją/roszczeniem.

8. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z przyczyn związanych
z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*, tj.
gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych.
10. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Każdemu przysługuje także
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia udział
w Konkursie. Niepodanie danych, zgodnie z którymi należy przekazać nagrodę, uniemożliwia
przekazanie nagrody.
* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

