REGULAMIN KONKURSU
„W co zagrasz w przerwie meczu?” (dalej: „Regulamin”)

§ 1 [Organizacja Konkursu]
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „W co zagrasz w przerwie
meczu?” (dalej: „Konkurs”).

2.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem:
https://www.lotto.pl/ (dalej: „Strona”).

3.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(03-728), przy ulicy Targowej 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców, którego akta przechowywane
są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000007411, NIP: 525-00-10-982, kapitał zakładowy 279 142 000 złotych (dalej: „Organizator”).

4.

Organizator udostępni treść Regulaminu w formie elektronicznej, w taki sposób aby każdy Uczestnik mógł
zapoznać się z jego treścią. Ponadto treść Regulaminu jest dostępna w każdym czasie w siedzibie
Organizatora.

5.

Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania informacji o Konkursie, tj. dnia 29.08 2022 r. od godziny 12:00,
a zakończy się w dniu 30.08.2022 r. o godzinie 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

6.

Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

§ 2 [Uczestnicy]
1.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.

Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby
fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
mające

pełną

zdolność

do czynności

prawnych,

które

w

momencie

dokonania

Zgłoszenia

w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie
spełniają następujące warunki:
1) posiadają w okresie Czasu Trwania Konkursu w serwisie lotto.pl Konto Gracza Aktywne lub Konto Gracza
Tymczasowe.
2) w Czasie Trwania Konkursu dokonają zakupu dowolnej gry liczbowej lub loterii pieniężnej o wartości
minimum 20 zł na jednym kuponie.
3) dokonają poprawnego zgłoszenia konkursowego (dalej: „Zgłoszenie”) odpowiadającego tematowi
Konkursu według zasad wskazanych w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 Regulaminu w Czasie Trwania Konkursu.
4) zapoznały się z treścią Regulaminu zobowiązując się do ich przestrzegania.
3.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby pozostające z Organizatorem w
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu. Ponadto
Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które z osobami wskazanymi w zdaniu poprzednim pozostają
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia opieki lub
kurateli z tymi osobami.

§ 3 [Zgłoszenie]
1.

Organizator w dniu 29.08.2022 r. o godz. 12.00 na Stronie umieści informacje o ogłoszeniu Konkursu.

2.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie zakupu za minimum 20 złotych (słownie: dwadzieścia
złotych) na jednym kuponie, dowolnej/ych gry/ier liczbowej/ych lub loterię/i pieniężną/nej w Czasie Trwania
Konkursu oraz dokonanie Zgłoszenia, polegającego na wypełnieniu formularza konkursowego na Stronie
wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe: Jesteś na stadionie na meczu, aktualnie trwa przerwa. Napisz w
kreatywny sposób, w jaką grę lub Gierkę zagrasz w aplikacji mobilnej LOTTO w tym czasie i dlaczego właśnie
w nią?

3.

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie przesyłając maksymalnie 3 Zgłoszenia. W przypadku nadesłania
większej liczby Zgłoszeń niż 3, Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie 3 pierwsze Zgłoszenia przesłanych
przez tego samego Uczestnika.

4.

Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą, niezależnie od
liczby Zgłoszeń.

5.

Zgłoszenie powinno być wynikiem osobistej twórczości artystycznej Uczestnika, nie może zawierać treści
sprzecznych z prawem lub Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, wulgarnych,
obrażających uczucia innych osób, treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, naruszających
zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących
przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne),
jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

6.

Organizator nie będzie brał pod uwagę Zgłoszeń, które nie spełniają warunków Regulaminu lub zostały
zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu, nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub
uniemożliwiają dokonanie oceny przez Komisję.

7.

Datą i godziną nadesłania Zgłoszenia jest czas wypełnienia formularza konkursowego na stronie internetowej
https://oferta.lotto.pl/konkurs-ekstraklasa.

8.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w szczególności w ust. 5 powyżej, każde
Zgłoszenie spełniające wymogi Regulaminu bierze udział w Konkursie.

9.

Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że jest ono wynikiem jego własnej pracy.
Dokonując Zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że posiada prawa do zaprezentowanej w Zgłoszeniu pracy
konkursowej, co umożliwia mu udzielenie licencji i zezwoleń, o których mowa poniżej oraz, że nie narusza
ono praw wyłącznych osób trzecich, w tym cudzych praw autorskich.

10. Z chwilą przekazania nagrody, w zakresie, w jakim praca konkursowa jest zawarta w Zgłoszeniu stanowi utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każdy Laureat udziela
Organizatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej licencji na obszarze całego świata, z prawem udzielania
dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z niej (w całości lub w części, według wyboru licencjobiorcy)
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poprzez ich publikowanie na oficjalnych profilach (kontach) dotyczących marki „LOTTO”, w portalach
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz na stronach internetowych Organizatora. Licencja
ta obejmuje w szczególności prawo zwielokrotniania pracy konkursowej techniką cyfrową oraz
rozpowszechnianie jej w całości lub w części (według wyboru licencjobiorcy) w taki sposób, aby każdy miał
do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci
Internet). Celem uniknięcia wątpliwości, licencjobiorca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania pracy
konkursowej. Laureat zobowiązuje się nie wypowiadać licencji w pierwszym roku jej obowiązywania.
11. W zakresie udzielonej licencji, o której mowa powyżej, Laureat zezwala na rozpowszechnianie jego Zgłoszenia
z oznaczeniem autorstwa.
12. Z tytułu licencji, o której mowa powyżej, nie przysługuje laureatowi świadczenie inne niż nagroda
w Konkursie.
13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość złożonych przez siebie oświadczeń oraz naruszenie praw
autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Zgłoszenia. W przypadku gdyby któregokolwiek
z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika okazało się nieprawdziwe lub w przypadku
wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw
autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Zgłoszenia, Uczestnik
zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek
świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich
wysokości, na każde żądanie Organizatora.

§ 4 [Nagrody]
1.

Nagrodami w Konkursie są:
Za zajęcie I miejsca: dwa bilety na mecz 9. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechem Poznań
o łącznej wartości 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych) oraz kod promocyjny o wartości 100 zł
(sławnie: sto złotych) do wykorzystania w serwisie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej LOTTO w zakładce Moje
Konto. Łączna wartość nagrody wynosi: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).
Za zajęcie II miejsca: dwa bilety na mecz 9. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechem Poznań
o łącznej wartości 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych) oraz kod promocyjny o wartości 50 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych) do wykorzystania w serwisie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej LOTTO w
zakładce Moje Konto. Łączna wartość nagrody wynosi: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
Za zajęcie III miejsca: kod promocyjny o wartości o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do
wykorzystania w serwisie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej LOTTO w zakładce Moje Konto.

2.

Kody promocyjne o których mowa w ust 1. będą ważne w dniach od 1.09.2022 roku od godziny 15:00 do
10.09.2022 roku do godziny 23:59 i można będzie je wykorzystać w serwisie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej
LOTTO w zakładce Moje Konto.

3.

Środki z kodu promocyjnego mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych lub loterii pieniężnych
w ramach serwisu lotto.pl i aplikacji LOTTO.

4.

Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 360,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych).
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5.

Wartość przyznanych Nagród w konkursie podlega zwolnieniu z podatku zryczałtowanego zgodnie z art. 21
ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.

Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.

§ 5 [Rozstrzygnięcie Konkursu]
1.

Organizator powoła komisję konkursową, której zadaniem będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu oraz wyłonienie Laureatów (dalej: „Komisja Konkursowa”).

2.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 1.09 do godziny 15:00. Jeżeli liczba Zgłoszeń przekroczy liczbę 100,
rozstrzygnięcie Konkursu może nastąpić w późniejszym terminie, o czym Organizator poinformuje w
osobnym komunikacie na stronie internetowej https://oferta.lotto.pl/konkurs-ekstraklasa, przy czym
rozstrzygnięcie Konkursu może w takim przypadku zostać odroczone maksymalnie o 2 dni.

3.

W przypadku braku prawidłowo przesłanych Zgłoszeń lub przesłania Zgłoszeń niespełniających wszystkich
wymagań Regulaminu w Czasie Trwania Konkursu, Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a Nagrody nie
zostaną przyznane.

4.

Kryteriami oceny Zgłoszenia są: zgodność Zgłoszenia z tematem zadania konkursowego, kreatywność,
oryginalność ujęcia tematu oraz spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, zawartych w § 2 oraz § 3
Regulaminu. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych
w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Zgłoszenia oparte na subiektywnych
odczuciach w ramach kryteriów oceny wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

5.

Komisja Konkursowa wyłoni spośród wszystkich zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń najlepsze Zgłoszenia
zgodne z kryteriami w § 3 ust. 5 oraz w § 5 ust. 4 i ustali 3 (trzech) laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”
bądź „Laureat”).

6.

Wyniki Konkursu, imiona i pierwsza litera nazwiska Laureatów będą publikowane na stronie Konkursu
dostępnego pod adresem: https://oferta.lotto.pl/konkurs-ekstraklasa.

7.

Laureaci zostaną poinformowani o wygranej oraz sposobie potwierdzenia jej przyjęcia oraz odbioru
za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej z adresu: konkurs.online@totalizator.pl.
zgodnie z adresem, który podadzą w momencie wypełniania formularza na stronie Konkursu.

8.

Do Laureatów przesyłana jest informacja o konieczności wypełnienia i przesłania Oświadczenia
w formie elektronicznego formularza wraz z linkiem do tego Oświadczenia. Wzór oświadczenia
stanowi odpowiednio załącznik nr 1 dla Laureata.

§ 6 [Warunki otrzymania nagrody]
1.

Warunkiem wydania Nagrody Laureatowi jest uzupełnienie i przesłanie Oświadczenia w formie
elektronicznego formularza przesłanego w wiadomości e-mail. Czynności, o których mowa w zdaniu
pierwszym, laureat powinien dokonać w okresie 24 godzin od powiadomienia Laureata o wygranej. Załącznik
nr 1 do Regulaminu zawiera:

2.

Oświadczenie w formie elektronicznego formularza zawiera:
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1) oświadczenie o zamiarze odbioru nagrody;
2) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora,
stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) podanie danych niezbędnych do wydania nagrody, w tym imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu
e-mail.
3.

Jeżeli Laureat nie wypełni i nie prześle w terminie wskazanym w ust. 1 Oświadczenia w formie
elektronicznego formularza, Organizator wyznaczy Laureatowi dodatkowy termin na ich wysłanie, nie
krótszy niż kolejne 24 godziny. Jeżeli Laureat odmówi przyjęcia Nagrody bądź nie wypełni i prześle
Oświadczenia w dodatkowym terminie, traci prawo do Nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do
dyspozycji Organizatora.

4.

Jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności wydanie Laureatowi Nagrody okaże się
niemożliwe na skutek okoliczności leżących po stronie Laureata, takich jak np. podanie nieprawidłowych
danych, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.

5.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom poprzez wiadomość na wskazany przez Laureatów adres e-mail,
w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych
od pracy) od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego Oświadczenia. Potwierdzeniem
odbioru nagrody przez Laureata będzie mailowe potwierdzenie jej otrzymania.

6.

W przypadku, gdy okaże się, że Laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął udział w Konkursie
naruszając postanowienia Regulaminu czy przepisów prawa, traci on prawo do nagrody.

§ 7 [Dane osobowe]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu zostały zawarte w Załączniku
nr 2 do Regulaminu.
§ 8 [Naruszenie Regulaminu]
1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika w każdym momencie trwania
Konkursu.
2. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie Uczestnika w sytuacji, gdy treść Zgłoszenia narusza § 3 ust. 5
Regulaminu.
§ 9 [Reklamacje]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do Organizatora
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs.online@totalizator.pl w terminie
3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika umożliwiające jego identyfikację, jak również dokładny opis
i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania
Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez osobę upoważnioną przez Organizatora.
4. Reklamacje wniesione po terminie wskazanym ust. 1 nie będą rozpatrywane.
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5. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony na adres mailowy, z którego została przekazana
reklamacja, o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób
uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10 [Postanowienia końcowe]
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestniczenia w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów,
z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
3. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie Konkursu.
4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 29.08.2022 roku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie Laureata Konkursu „W co zagrasz w przerwie meczu?”

W celu odbioru Nagrody przyznanej w Konkursie należy złożyć poniższe oświadczenia w formie elektronicznego
formularza w terminie 24 godzin po otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie.

Zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, ja niżej podpisany/a:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym potwierdzam zamiar otrzymania nagrody przyznanej mi za udział w Konkursie „W co zagrasz w
przerwie meczu?”

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nie występują żadne przesłanki wymienione w Regulaminie
uniemożliwiające mi wzięcie udziału w Konkursie, tj. nie pozostaję z Organizatorem w stosunku umowy o pracę
lub zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także nie pozostaję
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz w żadnym innym stosunku z tytułu przysposobienia
opieki lub kurateli z pracownikami Organizatora.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku podania danych osobowych osób
towarzyszących w związku z odbiorem biletów na mecz oświadczam, że poinformuję osobę, której dane
przekazałem i przekażę jej treść załącznika nr 2 do Regulaminu. Jednocześnie poinformuję tą osobę o zakresie
przekazanych danych osobowych.
Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
*W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości podanych danych osobowych, Organizator
zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Laureata.

……………………………………..…………………………...…
(data i czytelny podpis Laureata)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie „W co zagrasz w przerwie meczu?” (dalej „Konkurs”)
przetwarzane są zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

1.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej
25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na
adres: iod@totalizator.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem
siedziby Administratora.

2.

Inspektor danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych,
z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mailowego: iod@totalizator.pl, oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do
Inspektora Ochrony Danych”.

3.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a)

Umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez dokonanie prawidłowego zgłoszenia określonego w
ramach regulaminu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając
e-mail na adres konkurs.online@totalizator.pl.

b) rozpatrzenia reklamacji, realizacji konkursu oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z akcją promocyjną, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem
Administratora są w tym przypadku czynności związane ze złożoną reklamacją, realizacją konkursu oraz
możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c)

w przypadku osób nagrodzonych dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
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d)

związanych z odbiorem nagród w postaci biletów na mecz dla osoby nagrodzonej i osoby towarzyszącej podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku jako działania związane z
przyznaniem nagrody oraz koniecznością przetwarzania dodatkowych danych, w tym numeru PESEL w celu
możliwości odbioru nagrody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

Odbiorcy danych

Dane osobowe, osób biorących udział w Konkursie mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli
działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z
Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane:
a)

do momentu wycofania zgody, albo

b) do momentu zakończenia Konkursu albo
c)

do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Konkursu albo

d) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

6.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do:
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują
w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem
danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

7.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wydania nagrody oraz
ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie
skutkuje brakiem możliwości wydania nagrody, a w przypadku złożenia reklamacji brakiem możliwości jej
rozpatrzenia.

8.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe osób, biorących udział w Konkursie, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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