
 
 

 

Regulamin konkursu do książki „Osobni” Katarzyny Franus 

 

1. Organizator i czas trwania konkursu  

1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Czarna Owca sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, 

00-519, ul. Wspólna 35 lok. 5 

1.2 Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od 2.11.2022 do 6.11.2022, do 

godz. 23.59 

 

2. Uczestnictwo w konkursie 

2.1 Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

2.2 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wielu poniżej 18 lat warunkiem 

niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego. 

2.3 W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu ani ich 

bliskich. 

 

3. Zasady 

3.1 W celu uczestnictwa w Konkursie należy zrealizować zassanie konkursowe: 

– napisać, na jakiej przełęczy stoi schronisko opisane w książce „Osobni” 

- opisać, kim Twoim zdaniem jest Srebrzystowłosa, tajemnicza postać, spotykana przez 

bohaterkę na grani 

3.2 Odpowiedzi należy udzielić pod postem konkursowym na FB Organizatora. 

3.3 Zwycięzców ogłosimy 8 listopada 2022 na FB Organizatora. 

3.4 Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych  

teleadresowych do wysyłki nagród (tj. imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu) w ciągu 7 

dni od daty ogłoszenia wyników. 

3.5 Jury złożone z pracowników Organizatora oraz autorki książki „Osobni” Katarzyny Franus 

wybierze 8 najciekawszych odpowiedzi według subiektywnej oceny jury i autorki.  

3.6 Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych  

teleadresowych do wysyłki nagród (tj. imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu) w ciągu 7 

dni od daty ogłoszenia wyników. 

 

3.7 Nagrody w Konkursie: 

3.7.1 trzy podwójne zaproszenia do Schronisko PTTK na Przegibku 

Adres: 

Schronisko PTTK na Przegibku 

Rycerka Górna 401 

34-370 Rajcza 

Zaproszenie do schroniska obejmuje dwa noclegi dla dwóch osób.  

Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym terminie do 30 listopada 2023 (po 

wcześniejszym potwierdzeniu i zarezerwowaniu terminu u właścicielki schroniska. 

Zwycięzcy otrzymają kontakt do odpowiedniej osoby ze schroniska w celu potwierdzenia 

wolnych noclegów.   

3.7.2 pięć zestawów książek Wydawnictwa Czarna Owca (bez pakietów) 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=256d89e4700f2548JmltdHM9MTY2Nzc3OTIwMCZpZ3VpZD0xYTI1NjhhMy0xZDgxLTYzYTktMGEzMS03OWU0MTk4MTY1ZDMmaW5zaWQ9NTQyMA&ptn=3&hsh=3&fclid=1a2568a3-1d81-63a9-0a31-79e4198165d3&psq=schronisko+przegibek&u=a1aHR0cHM6Ly9wcnplZ2liZWsucHR0ay5wbC8&ntb=1


 
 

3.7.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku 

przyznania nagrody. 

 

4. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

4.1 Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czarna Owca sp. z o.o. 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres wydawnictwa: ul. Wspólna 35/5, 00-519 Warszawa  

- mailowo przesyłając wiadomość na adres e-mail: promocja@czarnaowca.pl 

4.2 Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

- realizacji Konkursu na zasadach opisanych w regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania  

danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na  

przystąpieniu do Konkursu na Facebooku i Instagramie.  

- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach  

analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do  

realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem  

administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług. Dane będą  

przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu na marketing. 

4.3 Odbiorcy danych 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

- upoważnieni pracownicy administratora danych, 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na  

potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty 

takie jak, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi  

logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni  

pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług, 

- podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są 

udostępniane  

na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

4.4 Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) Nie 

przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer  

danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również 

zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z 

podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską. 

4.5 Zasady gromadzenia danych 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do udziału w konkursie. Podanie danych osobowych do celów marketingowych 

jest dobrowolne. 

4.6 Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych 

gwarantują Ci szereg praw: 

- Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

- W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka  

prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu  

wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu  

wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

- Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych  
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była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem  

przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana. 

- Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych  

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do  

odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody.  

Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych. 

- Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. 

- Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym  

przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani  

przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych. 

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych  

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony  

Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji 

 

5. Postanowienia końcowe 

Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym  

Regulaminie. 

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego 

Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


