
REGULAMIN KONKURSU 
„KONKURS - #NiepodległaOdMorza” (dalej: „Regulamin”)  

 
§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU  
 

Organizatorem Konkursu pt.: „Konkurs - #NiepodległaOdMorza.” (dalej: „Konkurs”) jest Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337), przy ul. Rotterdamskiej 9, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, NIP: 9581323524, REGON: 
191920577, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 112 285 300 PLN wpłacony w całości; (dalej” 
Organizator”). 
 

§ 2 
CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest: 
a) popularyzacja historii Polski i znaczenia Portu Gdynia,  
b) wspólna zabawa.  

 
§ 3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs rozpocznie się z dniem 11.11.2022 r. i będzie trwać do dnia 20.11.2022 r. 
2. W Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające wymagania nałożone 

Regulaminem.  
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełni warunki określone w § 2 ust. 1.  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  
i wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na upublicznienie jego imienia i nazwiska w 
sposób określony w § 5 ust. 3na wypadek wygranej . 

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu w postaci imienia, 
nazwiska, adresu e-mail, a w przypadku Laureatów Konkursu także dane adresowe do 
doręczenia Nagrody, będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Laureatach Konkursu, doręczenia Nagrody 
Laureatom Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie Nagrody. 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. 
UE.L. 2016.119.1.). 

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.port.gdynia.pl .   

 
§ 4 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

2. Konkurs polega na wstawieniu zdjęcia na media społecznościowe (Facebook, Instagram) z 
hasztagiem na Darze Pomorza w tle, oznaczając oficjalne kanały Portu Gdynia (@portgdynia, 
@portgdyniaofficial) oraz dodając #NiepodległaOdMorza, który będzie wyświetlany na Darze 
Pomorza w piątek 11.11.2022 w godzinach 16:30 – 22:00. Zdjęcia można wstawiać w dniach 
11.11.2022 do 20.11.2022. 

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.  

http://www.port.gdynia.pl/


4. Wiadomość, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, powinna być sformułowana i wysłana 
samodzielnie. Wyklucza się wiadomości sformułowane i wysłane wspólnie przez więcej niż 
jedną osobę.  

5. Laureatami konkursu zostaną 3  osoby, które wstawią najciekawsze zdjęcia oraz poprawnie 

oznacz Port Gdynia w poście i zamieszczą #NiepodległaOdMorza. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 21.11.2022r.  

 

§ 5 
NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy zawierające gadżety Portu Gdynia. 
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju lub gotówkę. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników Konkursu, w tym imion i 

nazwisk Laureatów Konkursu na stronie internetowej Portu Gdynia, w materiałach 
reklamowych Organizatora oraz w mediach m.in. w prasie, radio, telewizji.  

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie przekazania nagród za pośrednictwem 
poczty elektronicznej w okresie 2 tygodni od zakończenia konkursu. Jeśli będzie to konieczne 
do prawidłowego przekazania nagrody, Laureat udostępni Organizatorowi odpowiednie dane 
adresowe do jej nadania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy).  

5. Nagrody nieodebrane do dnia 18.12.2022 r. przepadają i przechodzą na własność 
Organizatora.  

 
§ 6 

REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu rozpatruje powołana przez 

Organizatora Komisja Reklamacyjna. Reklamacje do Komisji Reklamacyjnej należy kierować w 
formie pisemnej na adres Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 
Gdynia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje, które wpłyną do Komisji 
Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję 
Reklamacyjną. Zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie o rozpatrzeniu reklamacji.  

3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.  
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W wykonaniu obowiązków płynących z 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 - RODO) Organizator podaje komplet informacji 

dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu  w załączniku do niniejszego 

Regulaminu. 

 

Gdynia, dnia 10.11.2022 r.  

 


