Warunki ogólne Zabawy „Zakochaj się w Lesznie jak MY” edycja 3
1. Zasady uczestnictwa w Zabawie organizowanej przez Miasto Leszno-leszczyńskie NGO pn. „Zakochaj
się w Lesznie-jak MY”.
• sfotografuj się z ukochaną osobą w Lesznie lub sfotografuj swoje ulubione
miejsce w Lesznie;
• wyślij zdjęcie na: ngo@leszno.pl lub wstaw w komentarzu posta na fanpage
LeszczyńskieNGO;
2. Udział w Zabawie jest dobrowolny.
3. Poprzez przystąpienie do Zabawy, tj. przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na udział w zabawie
oraz wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie publikację zdjęcia w broszurze „Co słychać w Trzecim
Sektorze ?”, na stronie oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto Leszno, a także
na modyfikacje fotografii na potrzeby publikacji na stronie internetowej www.ngo.leszno.pl.
4. Uczestnik Zabawy oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcia na facebook LeszczyńskieNGO lub
wysłane na adres e-mail: ngo@leszno.pl są wynikiem jego twórczości i ich zamieszczenie na stronie
internetowej oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz w broszurze
„Co słychać w Trzecim Sektorze?” nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób
trzecich w zakresie objętym niniejszą Zabawą.
5. Z tytułu wykorzystania fotografii zgodnie z powyższym uczestnik nie będzie rościł sobie praw
autorskich i majątkowych wobec Organizatora Zabawy Miasta Leszna – leszczyńskieNGO.
6. Termin przesyłania zdjęć rozpoczyna się 11 lutego 2019r, a kończy 18 lutego 2019r.
7. Najlepsze zdjęcia w Zabawie wybiorą internauci . Głosowanie na najlepszą fotografię polegać będzie
na zebraniu jak największej liczby reakcji „Super” (serduszek) pod zdjęciem.
8. Nagrody w Zabawie otrzyma trzech uczestników, których fotografie otrzymają najwięcej polubień
w kolejności następującej po sobie (o zajętym miejscu pierwszym, drugim lub trzecim decyduje liczba
reakcji „Super” (serduszek)).
9. Głosowanie w zabawie odbędzie się w dniach od 19 do 25 lutego 2019r. na profilu
facebook.com/LeszczyńskieNGO.
10. Poprzez przystąpienie do zabawy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Organizator przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie dla celów organizacji Zabawy oraz
wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
11. Zwycięzcom Zabawy nie przysługują roszczenia o zamianę nagród rzeczowych na nagrody pieniężne
oraz o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.
12. Zasady zabawy znajdują się w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem
www.ngo.leszno.pl
13. Przystąpienie do zabawy jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

