Konkurs „Imiona dla Bielików” (w ramach oferty edukacyjnej realizowanej przez Muzeum SPN w Czołpinie)
Kryterium
Pole opisu kryterium 
Organizator
Słowiński Park Narodowy, ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino
Tel/fax 59 8117204, e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl 
Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
	nie jest pracownikiem Słowińskiego Parku Narodowego,

nie jest członkiem rodziny pracownika Słowińskiego Parku Narodowego,
posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasięg
Ogólnopolski
Cel
Nadanie imion bielikom znajdującym się w wolierze na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, a także popularyzowanie wiedzy o Słowińskim Parku Narodowym i jego przyrodzie.
Termin
Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, poprzez stronę internetową www.slowinskipn.pl i na profilu Facebook https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy w dniach 24.05-21.06.2021 r.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Konkurs dotyczy nadania imion 2 bielikom: 1 samicy i 1 samcowi, znajdującym się w wolierze SPN. Bieliki zostały przywiezione do Parku z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Olimpinie. Samiec bielika jest po amputacji lewego skrzydła, pochodzi z Nadleśnictwa Różanna, posiada obrączkę. Samica bielika ma objawy choroby neurologicznej, pochodzi z Nadleśnictwa Lipka.
Aby wziąć udział w konkursie należy w podanym terminie przesłać propozycję imienia dla jednego lub dla dwóch bielików na adres sekretariat@slowinskipn.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs - imiona dla bielików”.
Jeden Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie po 1 propozycji dla każdego bielika. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas oceny Jury.
Każdy uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę, aby w przypadku zwycięstwa w Konkursie, jego imię i nazwisko, a także nazwa miejscowości, w której mieszka, zostały opublikowane na stronie internetowej/Facebooku Organizatora. Dane te mogą zostać wykorzystane w inny sposób, określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, m. in. w treści tabliczki z imionami bielików umieszczonej przy wolierze. 
Jury
Trzyosobowe Jury Konkursu złożone z pracowników Słowińskiego Parku Narodowego wyłoni najciekawsze imię dla każdego z 2 bielików. 
Jury zastrzega sobie sposób przyznawania nagród.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Wyniki konkursu i nagrody
	Nagrodami będzie drobny sprzęt sportowy lub rekreacyjny, książki, które zostaną przekazane zwycięzcy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Organizator zastrzega sobie sposób przyznawania nagród.
	Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25.06.2021 r. na stronie internetowej Organizatora – www.slowinskipn.pl i na fan page’u https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy.
	Autorzy zwycięskich imion dla bielików zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem adresu e-mail, z którego Organizator otrzymał zgłoszenie, a po wysłaniu nagrody zwycięzcom, także poprzez stronę internetową www.slowinskipn.pl i serwis Facebook jako komentarz bezpośrednio pod postem dotyczącym Konkursu, a także w osobnym poście. 
	Warunkiem otrzymania nagrody jest zwrotna odpowiedź zwycięzcy poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@slowinskipn.pl, w ciągu 7 dni kalendarzowych, w której poda on adres do wysyłki nagrody. Niepodanie adresu skutkuje brakiem możliwości przesłania nagrody w ww. 
	Organizator wymaga od Zwycięzcy Konkursu przed podaniem swoich danych osobowych zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

Za przekazanie Zwycięzcy Konkursu nagrody odpowiedzialny będzie pracownik Słowińskiego Parku Narodowego.
W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu prowadzonego przez Słowiński Park Narodowy.
	Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
Uwagi
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. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 
Kontakt
Dział Edukacji; tel. 59 848 91 17, 59 8117204



Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy, 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem tel. 59 848 91 10 lub adresem email: iod@slowinskipn.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysłania nagrody dla zwycięzcy i w celu publikacji imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zwycięzcy w Konkursie pn. „Imiona dla Bielików” w ramach statutowej działalności edukacyjnej SPN tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania nagrody w ww. Konkursie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.

