
REGULAMIN KONKURSU 

„Astrid” 

 

§1  
Regulamin 

Postanowienia ogólne 
 

1.Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje warunki i zasady konkursu „Astrid”, zwanego dalej 

„Konkursem”.  

2. W trakcie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem www.abc.tvp.pl w zakładce Konkursy. 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, a każde zgłoszenie Uczestnika do 

Konkursu (tj. nadesłanie odpowiedzi konkursowych) oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem 

i akceptuje jego treść oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z  

udziałem w Konkursie, w szczególności opublikowanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, 

miejsca zamieszkania (miasto). 

4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej pod adresem: www.abc.tvp.pl. 

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać wysyłając zapytania na adres 

redakcja.abc@tvp.pl lub za pomocą mediów społecznościowych https://www.facebook.com/tvpabc  

 

§2 
Organizator 

 
Organizatorem Konkursu realizowanego przez TVP ABC jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa wpisana pod nr KRS 0000100679 do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji 

podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 

286 596 500,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”). 

§3 
Czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.11.2022 r. o godz. 14.00 i trwa do dnia 16.11.2022 r. do 

godz. 14.00. 

2. W dniu 13.11.2022 r. o godz. 14.00 na stronie Organizatora pod adresem www.abc.tvp.pl 

zostanie ogłoszony Konkurs. 

3. Dnia 16.11.2022 r. o godz. 14.00. mija termin nadsyłania odpowiedzi na pytania konkursowe. 

4. W dniu 25.11.2022 r. na stronie Organizatora pod adresem www.abc.tvp.pl zostanie 

opublikowana lista  Laureatów. 

 

http://www.abc.tvp.pl/
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§4 

Uczestnicy 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej (dalej: „Uczestnik” a łącznie „Uczestnicy”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy TVP S.A., ich dzieci, ani 

pozostali członkowie ich  rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.  

3. W przypadku wykrycia, iż Uczestnik wziął udział w Konkursie z naruszeniem postanowień ust. 

2, Organizator zastrzega  sobie prawo skreślenia takiej osoby z listy uczestników. 

 

§5  

Zasady konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytanie, które pojawi się na 

stronie Organizatora pod adresem: www.abc.tvp.pl w zakładce Konkursy, wyznaczonego dnia 

o wyznaczonej godzinie wskazanej w § 3 ust. 2, na adres: redakcja.abc@tvp.pl 

2. Wiadomości nadesłane w terminie przekraczającym termin podany w § 3 ust.3 Regulaminu 

nie będą brane w Konkursie pod uwagę.  

3. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby (zwane dalej łącznie „Laureatami” z osobna 

„Laureatem”), wybrane losowo spośród tych, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na 

pytanie konkursowe, na  adres podany w ust.1. 

4. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora drogą mailową, na adres, z którego 

zostało wysłane  zgłoszenie konkursowe o wygranej w Konkursie w terminie do 1 dnia 

roboczego od momentu zakończenia Konkursu oraz poproszony o podanie Organizatorowi 

danych osobowych  celem  przesłania mu Nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 

na który ma być przesłana nagroda Laureatowi ). Dodatkowo, Laureat może wskazać  imię, 

które Organizator może umieścić w dedykacji  Nagrody.  
5. Laureat Konkursu jest obowiązany, w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania maila z 

powiadomieniem o wygranej, o którym mowa w ust. 4, do przesłania Organizatorowi danych 

osobowych, o których mowa w  ust. 4, na adres podany w ust. 1 niniejszego paragrafu tj. 

redakcja.abc@tvp.pl.  

6. Nieprzesłanie Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 4  niniejszego paragrafu, w 

trybie i terminie, o których mowa w ust. 5 , skutkuje utratą prawa do nagrody, o której mowa 

w § 6. 

7. Zgłoszenia zawierające nieprawidłowe odpowiedzi lub niepełne nie będę brane pod uwagę 

przez Organizatora.  

8. Każdy Uczestnik może nadesłać w Konkursie jedno zgłoszenie , o którym mowa w ust. 1. 

http://www.abc.tvp.pl/


 
 

§6 

Nagrody  

1. Każdy z trzech Laureatów Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci gry „Rybobranie” 

firmy Alexander producenta gier planszowych i zabawek edukacyjnych („Nagroda”, łącznie 

„Nagrody”), z zastrzeżeniem §5 ust. 6.  

2. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2 000,00 zł brutto. 

3. Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej. 

4. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi pocztą, w terminie do 10 dni od daty zakończenia 

Konkursu, na adres wskazany przez Laureata.  

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.  

6. Organizator sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie przez 

Organizatora utrwalony i zarchiwizowany.  

 

  

§7 

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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 (dalej 

Rozporządzenie) dane osobowe Uczestników Konkursu, będących osobami fizycznymi będą 

przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. 

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Organizator informuje, że jest Administratorem danych 

osobowych Uczestników.  

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

4. Dane osobowe Uczestników pozyskane na potrzeby Konkursu nie będą podlegały profilowaniu 

ani nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie.  

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, 

tj. umowy jaka zostaje zawarta poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu, w celu jego 

przeprowadzenia oraz wydania nagród.  

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w okresie koniecznym na 

całościowe przeprowadzenie Konkursu, a w przypadku rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji okres ten zostanie odpowiednio wydłużony. Dane osobowe zwycięzców Konkursu 

(Laureatów) będą przetwarzane ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań 

podatkowych Organizatora w związku z wydaniem nagród.  

7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych drogą mailową, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem 



Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora 

Ochrony Danych/ABC konkurs (wpisać tytuł Konkursu)”. Uczestnikowi przysługuje również 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.  

8. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora jedynie instytucjom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

§8 

Reklamacje 

1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.  

2. Reklamację należy wysłać na adres Organizatora z dopiskiem ”Astrid - reklamacja”.  

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania. O 

rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.   

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 

Konkursu.  

2. Konkurs organizowany na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, ani zakładem 

wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 

201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek 

zezwolenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do 

niezwłocznego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscu pierwotnej publikacji.  

Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji, o ile nie narusza 

dotychczasowych praw jego użytkowników. 

4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie 

mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 
 

 


