IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z WARTOŚCIĄ DODANĄ
dla pracowników KAS i MF

MISS/MISSTER SKARBOWOŚCI 2019

REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II.
2. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników KAS i MF - czynnych zawodowo, pełnych pasji i zainteresowań,
z poczuciem humoru i dużym dystansem do siebie.
3. Konkurs ma charakter dobroczynny i ma na cel, poprzez zabawę:
- pozyskanie funduszy na leczenie i rehabilitację ciężko chorych pracowników KAS i MF
- wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności i aktywizację środowiska
- integrację pracowników KAS i MF wokół szlachetnych celów
4. Do udziału w konkursie może zgłosić się każda osoba zatrudniona w KAS lub MF.
5. Kandydatki i Kandydaci zgłaszają się do Konkursu indywidualnie wyłącznie ONLINE poprzez:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
6. Liczba zgłoszeń Kandydatek/Kandydatów z jednej jednostki skarbowej jest dowolna.
7. W Konkursie przyznane zostaną tytuły:
MISS SKARBOWOŚCI 2019
I wice MISS SKARBOWOŚCI 2019
II wice MISS SKARBOWOŚCI 2019
III wice MISS SKARBOWOŚCI 2019

MISTER SKARBOWOŚCI 2019
I wice MISTER SKARBOWOŚCI 2019
II wice MISTER SKARBOWOŚCI 2019
III wice MISTER SKARBOWOŚCI 2019

8. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i składa się z następujących etapów:
a. Zgłaszanie się Kandydatek/Kandydatów wyłącznie ONLINE poprzez: FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY - maksymalny opis/prezentacja: 700 zzs (znaków ze spacjami)
b. Nadanie przez Organizatora Konkursu indywidualnego numeru sms
c. Publikacja na stronie Fundacji, w ciągu 72h, wg. kolejności zgłoszeń, informacji z
formularza zgłoszeniowego Kandydatki/Kandydata na MISS/MISTER koniecznych do
przeprowadzenia Konkursu /fotografia, imię, nazwisko, wiek, jednostka skarbowa,
prezentacja/ wraz z nadanym numerem sms umożliwiającym głosowanie.
d. Publikacja w mediach społecznościowych /FB-Fundacja, FB-Mistrzostwa Polski
Skarbowców, Instagram, Tweeter/ oraz w Kwartalniku Fundacji MY SKARBOWCY / App
Store, Google Play /
e. Głosowanie do 17 maja 2019 poprzez indywidualny numer sms/sms-y aktualizowane
automatycznie co 10 min. na stronie internetowej Fundacji Skarbowości:
- dla Kandydatek na MISS SKARBOWOŚCI 2019: TUTAJ
- dla Kandydatów na MISTERA SKARBOWOŚCI 2019: TUTAJ
f. Ogłoszenie wyników Konkursu 20 maja 2019r. na stronie internetowej Fundacji oraz
w mediach społecznościowych i Kwartalniku Fundacji: My Skarbowcy
O zwycięstwie decyduje łączna liczba głosów: 1 sms = 1 głos
Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu (imię, nazwisko, jednostka skarbowa,

wizerunek, wiek, dane kontaktowe, link do profilu na Facebooku oraz innych danych przekazanych przez
uczestnika) jest Organizator.
2. Dane są wykorzystywane na podstawie udzielonej przez uczestnika Konkursu zgody (podstawą prawną jest

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO). Zgoda może być wycofana w
dowolnym momencie. Przekazanie imienia, nazwiska, jednostki skarbowej, wizerunku, wieku i kontaktu
(adresu e-mail lub telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Podanie linku

do profilu na Facebooku lub innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją wycofania lub nieudzielenia
zgody, a także niepodania prawdziwych lub podania niepełnych danych jest brak możliwości udziału
uczestnika w Konkursie.
3. Dane są wykorzystywane w celu zapewnienia uczestnikowi możliwości udziału w Konkursie, realizacji

obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz promocji działalności Organizatora. Dane będą
przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji tych celów lub do momentu cofnięcia zgody przez
osobę, której dane dotyczą.
4. Za odrębnie wyrażoną, dobrowolnie wyrażoną zgodę uczestnik Konkursu może otrzymywać informacje o

akcjach charytatywnych i wydarzeniach, realizowanych przez Organizatora. Zgoda może być wycofana w
dowolnym momencie.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) – na zasadach określonych w RODO.
7. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt@dpo24.pl.

Uwagi końcowe:
1. Dla LAUREATÓW KONKURSU przewidziane są atrakcyjne nagrody.
2. Jednostki skarbowe, z których wywodzić się będą LAUREACI KONKURSU otrzymają dyplomy
okolicznościowe potwierdzające zwycięstwo przedstawicieli danej jednostki administracji skarbowej
3. Spory odnoszące się i wynikające z udziału w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora.
4. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
5. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl
6. Środki finansowe zebrane podczas głosowania za pośrednictwem sms-a zasilą FUNDUSZ DARCZYŃCÓW
i zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji najciężej chorych
Podopiecznych Fundacji – Pracowników KAS i MF.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

