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Regulamin Konkursu  

„Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II RP” w 

serwisie Instagram 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Skarb Państwa – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (zwana 

dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2D, 02-517 Warszawa,  

NIP 525-15-72-452, REGON: 000001005. 

2. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej 

„Regulaminem”) w ramach profilu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych umieszczonego  

w serwisie społecznościowym Instagram, dostępnego pod adresem 

https://www.instagram.com/archiwapanstwowe/  

3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 16.12.2020 roku od godz. 15:00 do dnia 01.01.2021 

roku do godz. 23:59, z zastrzeżeniem, że okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej 

procedury reklamacyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia 

określonych wyżej terminów.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22.01.2021 r. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2020r. 

poz. 2094). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. 

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa 

określone w Regulaminie (zwanymi dalej „Uczestnikami”). 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  

z wyjątkiem pracowników Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora Konkursu, a także 

członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych  

i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
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2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja przez Uczestnika 

warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz realizacja jego postanowień. Poprzez 

przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również 

pozbawienia prawa do nagrody, osób, które wzięły udział w Konkursie niespełniających warunków 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad 

niniejszego Regulaminu. 

 

§3  

Nagrody 

1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 5 (pięć) nagród tego samego stopnia, ufundowanych 

przez Organizatora. Nagrodą jest pakiet projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej  składający się z: 

katalogu do wystawy  „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II 

Rzeczypospolitej” autorstwa dr hab. Anny Krochmal, poradnika rodzinnego archiwisty, notesu 

rodzinnego archiwisty, kalendarza książkowego Archiwa Rodzinne Niepodległej na rok 2021, 

kalendarza trójdzielnego na rok 2021, torby bawełnianej, torby papierowej, zakładki do książki 

oraz pinu metalowego.  

2. Nagrody zostaną przydzielone Uczestnikom, których zgłoszenia zostaną wybrane przez 

Organizatora. Wartość nagrody (jednego pakietu) wynosi 373,28 polskich złotych brutto (słownie: 

trzysta siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy brutto). 

3. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę 

rekompensaty. 

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

5. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 

 

§4  

Przebieg konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do fanów profilu „Archiwa Państwowe” umieszczonego  

w serwisie społecznościowym Instagram: https://www.instagram.com/archiwapanstwowe/. 

2. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna w czasie jego trwania: 

1) być lub zostać obserwującym profil @archiwapanstwowe w aplikacji Instagram (tzn. posiadać lub 

założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil 

@archiwapanstwowe pod linkiem https://www.instagram.com/archiwapanstwowe/ i kliknąć 

„Obserwuj”); 

2) wybrać się na wystawę „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II 

Rzeczypospolitej” przed Pałacem Staszica w Warszawie (obok pomnika Mikołaja Kopernika). 

Szczegóły wydarzenia dostępne pod linkiem: 

https://www.facebook.com/events/382888316398077/; 

3) dodać na swoim profilu na Instagramie zdjęcie przestawiające Uczestnika lub Uczestnika z rodziną 

przy wystawie albo zdjęcie przedstawiające najciekawsze zdaniem Uczestnika elementy wystawy 

https://www.instagram.com/archiwapanstwowe/
https://www.instagram.com/archiwapanstwowe/
https://www.facebook.com/events/382888316398077/
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lub prezentujące wystawę z nietypowej perspektywy. Uczestnicy Konkursu powinni pokazać, co 

najbardziej zaskoczyło ich w treści lub formie wystawy; 

4) do zdjęcia obowiązkowo należy dodać w podpisie hashtagi #archiwapaństwowe #portretrodzin 

oraz oznaczenie profilu @archiwapanstwowe. 

3. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane wyłącznie w okresie od dnia 16.12.2020 r. od godz. 15:00 

do dnia 01.01.2021 r. do godz. 23:59. Liczony jest czas rejestracji w systemie Organizatora (zwany 

dalej „Okresem Rejestracji”). 

4. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń w Konkursie, jednakże każdorazowo musi 

spełnić wszystkie warunki Regulaminu. Jeden Uczestnik może zdobyć wyłącznie 1 (jedną) nagrodę. 

 

§ 5  

Zasady i warunki przyznawania nagród 

1. Zamieszczone w serwisie Instagram zdjęcie i podpis:  

1) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika. Uczestnik Konkursu oświadcza  

i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do wykonanego zdjęcia będącego 

utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.), a także oświadcza, że utwór nie zagraża 

ani nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw 

autorskich osób trzecich, i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie, 

2) jeśli zawierają wizerunek osób trzecich, mogą zostać zgłoszone do Konkursu, o ile Uczestnik 

Konkursu posiada zgodę osób widniejących na przesłanej fotografii na rozpowszechnianie ich 

wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach 

internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, 

Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie. Wzór zgody stanowi 

załącznik do Regulaminu. Jeżeli zgłoszenie Uczestnika zostało nagrodzone nagrodą, zobowiązany 

jest on na prośbę Organizatora do niezwłocznego doręczenia w formie elektronicznej powyższej 

zgody, 

3) nie mogą zawierać treści sprzecznych z zasadami serwisu Instagram, obowiązującym prawem, 

zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, być 

obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące z uwagi m.in. na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność. 

2. Ocenie będą podlegały wyłącznie zdjęcia nadesłane zgodnie z Regulaminem. 

3. Komisja konkursowa spośród zamieszczonych na Instagramie zdjęć, zgłoszonych zgodnie 

z Regulaminem, wybierze 5 najlepszych prac na podstawie kryterium jakości, oryginalności oraz 

tematycznego dopasowania do zadania konkursowego. Komisja zastrzega sobie prawo do 

swobodnej oceny w wyborze najciekawszych zdjęć. 

4. Uczestnik, którego zgłoszenie zostało przez Komisję nagrodzone Nagrodą, zwany jest dalej 

„Laureatem”. 

5. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia okaże się, że Uczestnik nie spełnia wymogów 

określonych niniejszym Regulaminem, traci on prawo do nagrody, w wyniku czego następuje 

przesunięcie kolejności Laureatów, tj. wpisanie na listę kolejnego Laureata, którego praca została 

najwyżej oceniona aż do wyczerpania puli zgłoszeń. 
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6. Każdy Laureat otrzyma powiadomienie z informacją o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość 

prywatną przesłaną za pośrednictwem komunikatora Instagram Direct. Laureaci zostaną wybrani 

w terminie do 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, tj. do dnia 22.01.2021 r. 

7. Laureat zostanie poproszony o wyrażenie zgody za pośrednictwem komunikatora Instagram 

Direct na opublikowanie konkursowego zdjęcia, swojego loginu oraz imienia i nazwiska na: 

profilach Archiwa Państwowe na portalu Facebook, Twitter i Instagram oraz na stronie 

www.archiwa.gov.pl 

8. Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem zdjęcia z Konkursu. 

9. Warunkiem przekazania nagrody jest zgłoszenie się wszystkich Laureatów do Organizatora nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania im wyników Konkursu w celu ustalenia sposobu 

odbioru nagrody, a w przypadku wyrażonego życzenia przesłania nagród pocztą – podania danych 

kontaktowych i adresowych (imię i nazwisko, adres, telefon). Wiadomość zawierającą te dane 

należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu Instagram 

(komunikatora Instagram Direct) z profilu Uczestnika, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie. 

 

§ 6  

Weryfikacja prawa do nagrody i wydanie nagród 

1. Organizator zastrzega, że Laureatem może zostać wyłącznie osoba, która spełniła wszystkie 

warunki Regulaminu. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przekazywanych przez Laureata danych, 

Organizator może zażądać dodatkowych wyjaśnień potwierdzających przekazywane dane, w tym 

okazania dokumentów potwierdzających przedstawiony przez Uczestnika stan faktyczny. 

3. Wydanie nagród nastąpi poprzez przesłanie nagrody w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania od Laureata konkursu danych wyszczególnionych i przekazanych w sposób wskazany 

w § 5 ust. 9. Laureat może również sam odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, lub innych danych uniemożliwiających 

lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki Laureatowi wynikające 

z przyczyn leżących po stronie operatora pocztowego bądź Laureata. 

§ 7  

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród 

Uczestnicy/Laureaci mogą zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz w 

terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji, 

jednak nie później niż do dnia 15.03.2021 r. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika/Laureata, adres email, 

jak również dokładny opis i powód reklamacji z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej 

reklamację. 
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3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni 

od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem poleconym na 

adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia danej 

reklamacji. 

 

§ 8  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z 

późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z 

siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2D, 02-517 Warszawa.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wysyłając informację na adres e-mail: 

iod@archiwa.gov.pl 

3) Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu 

„Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II RP” (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. 

a  RODO) w szczególności do:   

a) sporządzenia listy uczestników, karty ocen, listy odbioru nagród, listy laureatów,  

b) napisania relacji prasowych,  

c) utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,  

d) produkcji materiału fotograficznego i audiowizualnego,  

e) kontaktu z Uczestnikami i wysyłki nagród. 

4) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udział 

w Konkursie będzie niemożliwy. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie następujących danych osobowych: nazwa profilu w serwisie Instagram i wizerunku 

na zdjęciu konkursowym, a w przypadku wygranej i wysyłki nagród drogę pocztową: imię i 

nazwisko, adres, nr telefonu Laureata. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:  

a) upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, w zakresie niezbędnym 

do wykonywania obowiązków;  

b) podmiotom przetwarzającym, wykonującym zadania w imieniu Administratora na podstawie 

zawartych umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom informatycznym 

świadczącym usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych;  

c) instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6) Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją 

celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, 
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określoną w przepisach kancelaryjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w 

związku z wywiązywaniem się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

8) Uczestnik biorący udział w Konkursie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wysyłając na adres e-mail: iod@archiwa.gov.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu. Cofnięcie zgody przez 

Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, jednakże cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10) Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków 

wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. 

11) Dane udostępnione przez uczestnika Konkursu  nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, tzw. profilowaniu. 

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych 

przez Uczestników.  

2. Organizatorzy mają prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez 

rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana w serwisie Instagram. 

3. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 

na tle niniejszego Regulaminu sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozpoznawane, z zastrzeżeniem ust. 3, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji Konkursu.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych ustaw. 

7. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany przez serwis Instagram lub Facebook, 

ani jego właścicieli czy administratorów. 

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 
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ndap@archiwa.gov.pl, www.archiwa.gov.pl 

 

Załącznik do Regulaminu 

…………………………………………………………... 

Imię i nazwisko 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w ramach Konkursu „Archiwa Rodzinne 

Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II RP” organizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 

Państwowych, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i w profilach 

w serwisach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, 

które opublikują informację o Konkursie. 

 

………………………………………………………………………………….. 

data i podpis 

 


