
REGULAMIN WYDARZENIA 

„Listy do S.” 

 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa, czas trwania Wydarzenia „Listy do S.” (dalej zwany „Wydarzeniem”), przebieg 

Wydarzenia oraz sposób informowania o Wydarzeniu i jego warunkach. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Uczelniana Komisja Kultury Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. (zwany dalej: „Organizatorem”). 

3. Celem Wydarzenia jest ułatwienie uczestnikom nawiązania znajomości z przyjacielem 

korespondencyjnym.  

4. Wydarzenie rozpocznie się w dniu 4 maja 2021 roku i będzie trwać do 30 czerwca 2021. 

5. Wydarzenie będzie prowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych  

z uczestnictwem w Wydarzeniu, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 

7. Wszelkie informacje związane z Wydarzeniem udostępniane będą przez Organizatora  

na profilu Wydarzenia w portalu społecznościowym Facebook pod adresem:  

https://www.facebook.com/events/3893991647382511 

 

§ 2. Warunki Uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem Wydarzenia może być każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego, który 

uprzednio zapisze się na wydarzenie za pomocą formularza zgłoszeniowego.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 4 poniżej, przed rozpoczęciem Wydarzenia. Formularz dostępny jest 

na stronie Wydarzenia. 

3. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane Uczestnika: 

1) Imię i Nazwisko; 

2) Numer albumu; 

3) Adres e-mail w domenie uj.edu.pl; 

4) Kierunek studiów; 

5) Krótki opis swojej osoby, zainteresowań, hobby. 



4. Przesyłanie formularzy zgłoszeniowych możliwe będzie od dnia 29 kwietnia 2021 od godziny 

20:00 do dnia 3 maja 2021 do godziny 23:59 lub do zapełnienia limitu osób. 

5. Prawo wzięcia udziału w Wydarzeniu ma 50 Uczestników, którzy jako pierwsi wyślą formularz 

zgłoszeniowy.  

6. Uczestnik może przesłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy. 

7. Uczestnik, biorąc udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu 

zamieszkania osobie, o której mowa w §3 ust.1 (korespondent). Korespondent zapozna się  

z adresem Uczestnika najwcześniej w momencie otrzymania listu. 

8. Uczestnik, biorąc udział w Wydarzeniu, zobowiązuje się do nadesłania listu do biura 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na koszt własny (Pocztą Polską, listem 

poleconym) oraz do przesłania drogą mailową informacji o nadaniu listu na adres: 

kultura@samorzad.uj.pl lub do złożenia go własnoręcznie pod wskazanym adresem. 

9. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Wydarzeniu jeśli okaże 

się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków 

do uczestnictwa w Wydarzeniu określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 3. Przebieg Wydarzenia  

1. Wydarzenie polega na napisaniu i wysłaniu przez Uczestników listów do korespondentów.  

2. Korespondentów dobiera Organizator spośród grona pozostałych Uczestników na 

podstawie udzielonych odpowiedzi. Informację o imieniu oraz zainteresowaniach 

korespondenta Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową na adres mailowy 

podany w formularzu.  

3. Napisany list uczestnik przesyła na adres biura Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego: ul. Czapskich 4/23, 31-110 Kraków (z dopiskiem UKK, pok. 17) do dnia 

6 czerwca 2021 r. (decydująca jest  data wpływu listu, nie data stempla pocztowego) lub 

zobowiązuje się do złożenia go własnoręcznie pod wskazanym adresem. 

4. Listy do korespondentów (Uczestników oczekujących na list) zostaną nadane przez 

Organizatora w  dniach 10 - 15 czerwca 2021 r.  

5. Każdy Uczestnik Wydarzenia wraz z nadanym listem otrzyma od Organizatora upominek. 

 

§ 4. Ochrona danych osobowych 

mailto:kultura@samorzad.uj.pl


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest Uniwersytet Jagielloński  

z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

(zwany dalej: „Administratorem”).  

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych).  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia, w szczególności nadania 

listu przez Organizatora pocztą tradycyjną oraz umożliwienia Uczestnikom odesłania listownej 

odpowiedzi na adres swojego korespondenta, a także w celach marketingowych oraz w celach 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Wydarzeniu. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Wydarzenia lub do 

czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach 

marketingowych).  

6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim, przekazywane do państw 

trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych i uprawnieniach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, w szczególności: prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami 

prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Dane Uczestników Wydarzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.  

9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Danych 

Osobowych: ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest 

przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

§ 6. Postanowienia końcowe 



1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Wydarzenia w miejscu wskazanym 

przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie. 

4. Wiążącej wykładni Regulaminu dokonuje Organizator. Kwestie nieuregulowane niniejszym 

Regulaminem, w szczególności związane z odwołaniem Wydarzenia, rozstrzyga Organizator. 

5. W sprawach dotyczących Wydarzenia Uczestnicy mogą kierować zapytania przez profil 

Organizatora w portalu społecznościowym Facebook lub na adres kultura@samorzad.uj.edu.pl. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 


