
Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Fundacja Panoptykon z siedzibą 

w Warszawie 02-068 przy ul. Orzechowskiej 4/4. 
2. Konkurs polega na dokończeniu zdania: „Kiedy ktoś mówi mi, że „nie ma nic do 

ukrycia”, ja odpowiadam…”. 
3. Zgłoszenia w konkursie przyjmujemy na stoisku Fundacji w Namiocie „100-lecie praw. 

Adwokaci na Pol’and’rock 2018” w następujących terminach: 

1. w czwartek 2 sierpnia od g. 11:00 do g. 19:00 – ogłoszenie 3 zwycięzców nastąpi 
w piątek, 3 sierpnia, do g. 11:00. 

2. w piątek 3 sierpnia od g. 11:00 do g. 19:00 – ogłoszenie 3 zwycięzców nastąpi 
w sobotę, 4 sierpnia, do g. 11:00. 

3. w sobotę 4 sierpnia od g. 11:00 do g. 18:00 – ogłoszenie 3 zwycięzców nastąpi 

tego samego dnia, do godz. 19:00. 
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

5. Spośród wrzuconych odpowiedzi każdego dnia będziemy wybierać 3 (a więc łącznie 9). 
Wyboru zwycięskich haseł dokona zespół Panoptykonu w oparciu o subiektywne odczucia i 

zastrzegamy sobie prawo do tego, żeby się z niego nie tłumaczyć. 

6. Nagrody czekają na zwycięzców na stoisku Fundacji Panoptykon w Namiocie 
„100-lecie praw. Adwokaci na Pol’and’Rock 2018”. 

7. Techniki tworzenia odpowiedzi leżą w gestii autorów i autorek, ale wrzucenie propozycji 
będzie traktowane jako oświadczenie, że jest się jej autorem bądź autorką. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za naruszenie interesów i praw osób trzecich, w przypadku, gdy uczestnik 
lub uczestniczka prześle nam cudzą odpowiedź.  

8. Uczestników i uczestniczki prosimy o posługiwanie się pseudonimami. 

Zastrzegamy, że pseudonimy będą ogłaszane publicznie na tablicy przy stoisku 
Fundacji.  

9. Dane osobowe uczestniczek i uczestników konkursu w postaci pseudonimu lub 
imienia/nazwiska (jeśli takie dane poda uczestnik lub uczestniczka) przetwarza Fundacja 

Panoptykon z siedzibą w Warszawie 02-068, ul. Orzechowska 4/4, w celu zebrania 

odpowiedzi konkursowych, komunikacji z ich autorami i autorkami oraz ogłoszenia wyników 
jako niezbędne do wzięcia udziału w konkursie (podstawą prawną jest niezbędność do 

realizacji umowy).  
10. Uczestniczkom i uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych 

osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Uczestnicy i uczestniczki konkursu mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych w 

każdym momencie, bez podawania powodu poprzez zgłoszenie się ustnie do reprezentantek 

Fundacji na stoisku. Żądanie usunięcia danych przed rozstrzygnięciem konkursu jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania 
konkursu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org oraz na 

stoisku Fundacji. 

 


