Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu „Polska moja Ojczyzna”
1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
W § 1 ust. 2.
„2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Polska, moja Ojczyzna” i zostanie przeprowadzony w dniach od 23
kwietnia do 25 maja 2018 roku, zwany dalej „Konkursem”.

Zastępuje się treścią:
W § 1 ust. 2.

„ 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Polska, moja Ojczyzna” i zostanie przeprowadzony w
dniach od 23 kwietnia do 1 czerwca 2018 roku, zwany dalej „Konkursem”.”
W § 3 ust. 2 i 3
„ 2. Do pracy należy dołączyć dwa czytelnie i poprawnie wypełnione kupony konkursowe z papierowego wydania
tygodnika „Sieci”. Kupony zostaną wydrukowane w wydaniach tygodnika „Sieci” z: 23 kwietnia, 7 maja, 14 maja,
i 21 maja 2018 r.
3. Pracę wraz z dołączonymi kuponami z papierowego wydania tygodnika „Sieci” należy wysłać do dnia 25 maja
2018 roku na adres redakcji: FRATRIA Sp. z o.o., ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa z dopiskiem „KONKURS
PLASTYCZNY”. W przypadku prac wykonanych techniką komputerową pliki zapisane jako PDF, JPG lub w PP należy
dostarczyć na nośniku (płyta lub pendrive). W przypadku prac wysyłanych za pomocą Poczty Polskiej lub innych
operatorów zewnętrznych liczy się data nadania przesyłki z pracą.”

Zastępuje się treścią:
W § 3 ust. 2 i 3
„ 2. Do pracy należy dołączyć dwa czytelnie i poprawnie wypełnione kupony konkursowe z papierowego wydania
tygodnika „Sieci”. Kupony zostaną wydrukowane w wydaniach tygodnika „Sieci” z: 23 kwietnia, 7 maja, 14 maja,
i 21 maja, 28 maja 2018 r.
3. Pracę wraz z dołączonymi kuponami z papierowego wydania tygodnika „Sieci” należy wysłać do dnia 1 czerwca
2018 roku na adres redakcji: FRATRIA Sp. z o.o., ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa z dopiskiem „KONKURS
PLASTYCZNY”. W przypadku prac wykonanych techniką komputerową pliki zapisane jako PDF, JPG lub w PP należy
dostarczyć na nośniku (płyta lub pendrive). W przypadku prac wysyłanych za pomocą Poczty Polskiej lub innych
operatorów zewnętrznych liczy się data nadania przesyłki z pracą.”
W § 5 ust. 3
„3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 4 czerwca 2018 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie
zamieszczona w tygodniku „Sieci” nr 243 oraz na stronie internetowej www.wsieciprawdy.pl.”
Zastępuje się treścią:
W § 5 ust. 3
„3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 11 czerwca 2018 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie
zamieszczona w tygodniku „Sieci” nr 24 oraz na stronie internetowej www.wsieciprawdy.pl.”
W § 8 ust. 5 i 6

„5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatyczne
bazie danych Fratria Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

2016 r., poz. 922) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru
i rozliczania nagród.
6. Uczestnik może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria sp. z o.o.
która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) w celach marketingowych.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.”
Zastępuje się treścią:
W § 8 ust. 5 i 6

„5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatyczne
bazie danych Fratria Sp. z o.o. w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi
obowiązującego od 25 maja 2018 r. 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 w celach prowadzenia Konkursu,
wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
6. Uczestnik może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria sp. z o.o.
która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie w
rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi obowiązującego od 25 maja
2018 r. 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 w celach marketingowych. Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.”

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

