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REGULAMIN KONKURSU 

„O Syriuszu, który jeździł koleją” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

  
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą  
„O Syriuszu, który jeździł koleją” (w dalszej części zwany „Konkursem”).  
 

1. Organizatorem Konkursu jest Punkt EUROPE DIRECT Poznań działający przy Wielkopolskiej 
Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań , KRS 
0000039058, NIP: 7770004888, REGON: 000448953 (zwani w dalszej części regulaminu: 
Organizatorami) przy współudziale Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne spełniające wymagania określone w §2 ust. 5 
Regulaminu (zwani w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”). 

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu  
i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 
Uczestnika przez Organizatora, będących Administratorami danych na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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 -RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na zapewnieniu 
możliwości wzięcia udziału w konkursie, oraz przede wszystkim w wypełnieniu obowiązków 
wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną 
prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem nagród. 

5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 

 
 

§ 2 Przebieg konkursu 
 

 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu  27.09.2021r.  i trwa do 08.10.2021r.  godz. 12.00  

2. Zadaniem Konkursowym jest napisanie na wskazany adres e-mail wiadomości z odpowiedzią 
na pytanie konkursowe zamieszczone na fanpagu na Facebooku Organizatora.  

3. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi spełniać następujące  wymagania:  
a) odpowiedź należy wysłać na adres e-mail: promocja@irpoznan.com.pl 

b) odpowiedź na pytanie musi zwierać numery zdjęć z poprawnie przypisanymi do nich 
nazwami miejscowości (numery od 1-7)  

c) w wiadomości mailowej poza odpowiedzią na pytanie należy podać następujące dane: 
imię i nazwisko, adres do wysyłki ewentualnej nagrody oraz numer telefonu 
kontaktowego. 

4. Laureatami konkursu będą 3 osoby, które jako pierwsze przyślą na wskazany w  § 2 
pkt. 3a adres e-mail prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na portalach społecznościowych (tj.: Facebook) Organizatora,  
w dniu 11.10.2021 r. 
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6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej oraz miejscu 
wręczenia nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail. Laureaci otrzymają nagrodę  
w postaci zestawu gadżetów promocyjnych przekazanych przez Organizatora. 

 
 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników 
drogą e-mailową na adres: promocja@irpoznan.com.pl W tytule wiadomości należy napisać: 
„O Syriuszu, który jeździł koleją”  – reklamacja.  

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 
Składający reklamację zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności 
faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji 
Organizator opierają się na treści Regulaminu oraz przepisach obowiązującego prawa 
polskiego.  

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem 
najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  
 
 

§ 5 Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, przy której działa EUROPE DIRECT Poznań,  
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Kontakt z Administratorem tel. 61 859 35 35, email: 
sekretariat@irpoznan.com.pl.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresami e-mail: iod@koleje-
wielkopolskie.com.pl.,  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie pod nazwą  
„O Syriuszu, który jeździł koleją”, w związku z Pani/Pana zgłoszeniem skierowanym za 
pośrednictwem wiadomości e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie możliwości wzięcia udziału 
w konkursie, oraz przede wszystkim wypełnienie przez Administratora obowiązków 
wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie danego konkursu), czyli 
związanych z oceną prac konkursowych, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem nagród. 
Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, w związku z prowadzonym przez 
Administratora konkursem. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres  
e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. 

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób 
adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na 
uwadze, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami lub 
do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Panią/Pana na dalsze przetwarzanie danych 
osobowych.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 
realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów 
należą: 

 podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; 
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 podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych; 

 podmioty zajmujące się obsługą prawną. 
Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również 
prawo przenoszenia danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych  

     osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

     że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  

      a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia  

      udziału w konkursie.  

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpagu na Facebooku  

      www.facebook.com/EDPoznan. 

2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem , tj.: 
zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich 
parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, 
możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne  
i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.  

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: niewykorzystywania usług 
dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatorów, 
w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie 
Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych; nie przesyłania do 
Organizatorów treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.  

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  
w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.  

5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 

charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia 

Regulaminu. 

 

http://www.facebook.com/EDPoznan

