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𝟭. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”) oraz administratorem danych osobowych 

przesyłanych w związku z udziałem w konkursie, jest Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 

Warszawa, 

NIP: 526 030 25 22, KRS: KRS 0000045919. (zwana dalej „Organizatorem”). 

𝟮. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Serwis Facebook stanowi 

platformę komunikacji z potencjalnymi oraz zgłaszającymi się do konkursu uczestnikami oraz 

publikacji wyników konkursu. 

𝟯. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące – jako osoby fizyczne nie 

prowadzące działalności gospodarczej - użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie 

Facebook oraz które posiadają adres korespondencyjny (dla doręczeń) w Polsce. 

𝟰. W Konkursie przewidziano 3 nagrody – 3 egzemplarze poradnika dietetycznego „Autyzm i dieta. Co 

jako rodzic powinieneś wiedzieć” autorstwa dr n. med. Justyny Jessy.  

𝟱. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem 

konkursowym) odpowiedzi do zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na fanpage'u 

Organizatora. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe traktować będziemy jako udzielenie 

zezwolenia na jej wykorzystanie przez Organizatora w ramach serwisu Facebook. 

𝟲. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. 

𝟳. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu 

ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody będą wydane laureatom konkursu do 30 dni roboczych. 

𝟴. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

𝟵. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w wiadomości 

prywatnej następujących danych: 

a. imię i nazwisko 

b. adres korespondencyjny 

c. numer telefonu 

𝟭𝟬. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, 

w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są 

niepełne lub nieaktualne. W takich przypadkach nagroda przepada. 

𝟭𝟭. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe 

Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. Podstawą przetwarzania 

tych danych będzie więc uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, który nie narusza praw 

i wolności osoby, której dane dotyczą (z zastrzeżeniem warunków przetwarzania danych przez 

Facebook). 

𝟭𝟮. Konkurs trwa od 18.08.2021 do 26.08.2021 do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone 30.08.2021 

𝟭𝟯. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. 

𝟭4. Udziału w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

 


