
Regulamin konkursu „Dyniowe Inspiracje Kulinarne” 

 

1.  Organizatorem Konkursu pod nazwą „Dyniowe Inspiracje Kulinarne” jest wydawca 

kwartalnika „Życie Seniora” – Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej 

Organizator) przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa. 

 

2.  Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie przepisu (własnego pomysłu) na danie z 

wykorzystaniem dyni w terminie do 30 listopada 2020 roku.  Zgłoszenie powinno 

obejmować zdjęcie proponowanego dania (najlepiej w formacie JPG, minimum 1 MB), listę 

potrzebnych składników oraz opis przygotowania dania. 

 

3.  Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego przepisu na danie z wykorzystaniem dyni. 

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

5. Konkurs ma charakter otwarty, tj. może w nim brać udział każda pełnoletnia osoba (dalej 

Uczestnik), która poprawnie prześle zgłoszenie (przepis wraz ze zdjęciem przygotowanej 

przez siebie potrawy) drogą email na adres: info@zycieseniora.com.  Poprawne zgłoszenie 

powinno także zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer telefonu kontaktowego, 

a także wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej 

Administratora. 

6.  Uczestnik Konkursu niespełniający powyższych wymagań zostanie wykluczony z udziału w 

Konkursie. 

 

7.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

 

8. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech Zwycięzców, których wybierze Komisja 

Konkursowa składająca się z trzech członków:  Agnieszka Żelazko (autorka książki „Czas na 

ucztę”), Piotr Jakubowski (redaktor „Życia Seniora”) i Robert Majkowski (Prezes zarządu 

Funduszu Hipotecznego DOM S.A.). Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje 

odwołanie. 

9.  Konkurs odbywa się w terminie od 7 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  W tym 

terminie możliwe jest nadsyłanie zgłoszeń drogą e-mailową. Wybór 3 najciekawszych 

zgłoszeń nastąpi w terminie do 15 grudnia 2020 roku. 

 

10.  Nagrodami w Konkursie są 3 książki pt. „Czas na ucztę” autorstwa Agnieszki Żelazko.  

 

11.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagrody. Sposób 

przekazania Nagrody zostanie ze Zwycięzcami uzgodniony w sposób indywidualny.  

 

12.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia protestu. Protest należy wnieść w 

formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia, w którym uczestnik 

konkursu powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do 
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jego wniesienia. Protest powinien zawierać imię, nazwisko, numer telefonu wnoszącego 

protest oraz dokładny opis i uzasadnienie protestu. 

13. Uczestnictwa w konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym 

także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie. 

14. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub jej 

równowartość w pieniądzu. 

15. Organizator zawrze ze zwycięzcą/zwycięzcami umowę/umowy, w ramach której/których 

zwycięzca przeniesie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej na 

Organizatora. Umowa zawarta zostanie w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Z 

chwilą podpisania umowy między Organizatorem a autorem nagrodzonej pracy, autorskie 

prawa majątkowe do wytworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, przechodzą nieodpłatnie na Organizatora. 

16.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej portalu  

„Życie Seniora” pod adresem:  

https://zycieseniora.com/kulinaria/konkurs-dyniowe-inspiracje . 

 

17.  Podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  wzięcia  udziału  w 

konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą 

prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  b)  rozporządzenia  

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, obowiązujące od 

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

 

 

Klauzula informacyjna Administratora 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 (00-867).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe: adres do 

korespondencji – Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres e-mail – 

iod@funduszhipoteczny.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 

2016/679. 

4. Kategorie odnośnych danych osobowych to: imię, nazwisko, adres email, telefon. 

5. Dane są przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Dyniowe 

Inspiracje Kulinarne”. 
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6. Dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom trzecim 

współpracującym z Administratorem danych osobowych, tj. podmiotom zajmującym 

się obsługą informatyczną i księgową Administratora danych, a także pełniącym 

usługi doradcze na rzecz Administratora danych oraz kancelariom prawnym. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu  oraz  okres  

przedawnienia  roszczeń  związanych  z  udziałem  w  konkursie,  a także  ewentualny  

okres  dochodzenia  roszczeń  i  okres  dokonania  rozliczeń publicznoprawnych.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane. 

10.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

a) wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do 

przenoszenia danych, 

b)  żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

c) prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora 

danych osobowych, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora 

danych osobowych, 

e) prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt –  info@zycieseniora.com   
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