
Regulamin Konkursu 
I Bieg Kupiec ’’Zdrowa Radość Życia’’ 

 
 

§ 1  

[Postanowienia Ogólne] 

 

1. Konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytanie „Czym jest dla Ciebie zdrowa radość życia?” 

prowadzony jest pod nazwą: I Bieg Kupiec ’’Zdrowa Radość Życia’’ i zwany jest w dalszej 

części niniejszego regulaminu „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja KUPIEC z siedzibą w miejscowości Paprotnia przy ul. 

Kupieckiej 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000619733, NIP: 6653002444, REGON: 364538720 (dalej: 

„Organizator”). 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu  określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin). 

5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, oraz wyłonienia zwycięzcy 

Konkursu Organizator powołał komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa). 

 

 

 

§ 2  

[Zasady udziału w Konkursie] 

 

1. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, które ukończyło 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz spełnią łącznie następujące warunki: 

a) zarejestrują się elektronicznie na I Bieg Kupiec „Zdrowa Radość Życia” (dalej: Bieg) na 

dystansie 5 km lub 10 km, zgodnie z regulaminem Biegu w dniach od 01.08.2016r.  

do 30 sierpnia 2016 r., 

b) ukończą Bieg na zadeklarowanym dystansie w limicie czasu przewidzianym w 

regulaminie Biegu dla danego dystansu, tj. wynoszącym dla biegu na dystansie 5 km - 

1 godzinę, a dla biegu na dystansie 10 km – 1 godzinę i 30 minut, 



c) podczas elektronicznej rejestracji na Bieg odpowiedzą na pytanie konkursowe 

znajdujące się na Formularzu Rejestracyjnym: „Czym jest dla Ciebie zdrowa radość 

życia?” (dalej: Pytanie Konkursowe), 

d) wyrażą zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora dla celów związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, publikacją wyniku Konkursu,  wydaniem Nagrody 

ufundowanej w Konkursie i wypełnieniem obowiązków podatkowych. 

2. Osoby zapisujące się na Bieg w dniach 2-4 września 2016 r. w Biurze Zawodów, nie mogą brać 

udziału w Konkursie. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i 

osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Osoby spełniające wymogi udziału w Konkursie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie 

jeden raz poprzez udzielenie odpowiedź na Pytanie Konkursowe podczas elektronicznej 

rejestracji na Bieg. Elektroniczne zarejestrowanie się na Bieg i przesłanie odpowiedzi na 

pytanie konkursowe więcej niż jeden raz przez tę samą osobę jest niedopuszczalne i 

skutkować będzie wykluczeniem z Konkursu. 

 

 

§ 3 

 [Nagroda] 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest użyczenie przez LM AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 

samochodu SKODA CITIGO 3-drzwiowy Ambition 1,0 MPI 44 na okres 48 miesięcy liczonych 

od momentu zawarcia ze zwycięzcą Konkursu umowy użyczenia ww. samochodu wraz z 

kwotą pieniężna w wysokości 2.740,00 zł (dalej: Nagroda). 

2. Nagroda przyznana zostanie wyłącznie jednej osobie, którą będzie autor najciekawszej 

odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, wyłoniony na zasadach i w trybie przewidzianym w 

Regulaminie. 

3. Szczegółowe prawa i obowiązki zwycięzcy Konkursu dotyczące, stanowiącego część Nagrody, 

użyczenia samochodu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uregulowane zostaną 

w umowie użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: 

Umowa użyczenia) i której podpisanie przez zwycięzcę Konkursu stanowi konieczny warunek 

przyznania Nagrody.  



4. Zwycięzca Konkursu, podpisując Umowę użyczenia przyjmuje do wiadomości stan techniczny 

samochodu i zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym w terminie 

wskazanym w Umowie użyczenia. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się również do 

użytkowania samochodu zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym oraz zasadami 

wskazanymi w Umowie użyczenia. 

5. Wszelkie koszty powstałe w okresie użytkowania samochodu z winy zwycięzcy Konkursu 

obciążają zwycięzcę Konkursu.  

6. Koszty eksploatacyjne w trakcie użytkowania samochodu ponosi zwycięzca Konkursu. 

7. Nagroda obejmująca użyczenie samochodu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej 

wartości. 

8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

 

 

 

§ 4  

[Przyznanie Nagrody] 

 

1. Komisja Konkursowa w dniu 1 września 2016 r. oceni wszystkie odpowiedzi na Pytanie 

Konkursowe nadesłane przez osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie określone 

w niniejszym Regulaminie i spośród wszystkich ww. odpowiedzi wybierze najciekawszą 

odpowiedź. Autor odpowiedzi uznanej przez Komisję Konkursową za najciekawszą zostanie 

zwycięzcą Konkursu. 

2. Zwycięzca Konkursu wybrany w trybie określonym w ust. 1 powyżej zostanie ogłoszony w 

dniu 4 września 2016 r. po zakończeniu Biegu około godziny 13:30 na terenie strefy mety 

Biegu, tj. stadionie miejskim w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław). Dodatkowo 

Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej listem poleconym wysłanym na 

adres do korespondencji wskazany przez zwycięzcę Konkursu podczas rejestracji na Bieg oraz 

umieści informację o osobie zwycięzcy Konkursu oraz przesłaną przez niego odpowiedź na 

Pytanie Konkursowe na stronie internetowej www.bieg.kupiec.pl. Wysłanie listem poleconym 

powiadomienia, o którym mowa powyżej nastąpi w terminie 2 dni roboczych od momentu 

ogłoszenia zwycięzcy Konkursu w dniu 4 września 2016 r. W liście, o którym mowa powyżej 

zostaną również wskazane  warunki odbioru Nagrody.  

3. Obecność w trakcie ogłaszania zwycięzcy Konkursu nie jest obowiązkowa. 



4. Zwycięzca Konkursu może w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o wygranej przesłać listem 

poleconym na adres Organizatora oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody (o zachowaniu 

terminu decyduje data stempla pocztowego). Przy czym zwycięzcy Konkursu w żadnym 

przypadku nie przysługuje prawo odmowy przyjęcia tylko części Nagrody, tj. tylko kwoty 

pieniężnej lub tylko użyczenia samochodu. Zwycięzcy przyznawana jest wyłącznie pełna 

Nagroda, na którą składa się użyczenie samochodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu 

oraz kwota pieniężna, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

5. W przypadku oświadczenia zwycięzcy Konkursu o odmowie przyjęcia Nagrody lub 

niestawienia się u fundatora Nagrody (w Koninie, ul. Poznańska 43 A) i nie zawarcia w formie 

pisemnej przez zwycięzcę Konkursu Umowy użyczenia na warunkach wskazanych w 

Regulaminie oraz określonych we wzorze umowy użyczenia stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy Konkursu w dniu 4 września 

2016 r., Komisja Konkursowa wybierze kolejną najciekawszą odpowiedź na Pytanie 

Konkursowe, z wyłączeniem odpowiedzi nadesłanej przez pierwotnego zwycięzcę Konkursu, 

w terminie 5 dni roboczych, przy czym za dzień roboczy uznaje się każdy dzień, który nie jest 

niedzielą, ani dniem ustawowo wolnym od pracy, jak również nie jest sobotą) od momentu 

odpowiednio uzyskania przez Organizatora informacji o odmowie przyjęcia Nagrody przez 

zwycięzcę lub bezskutecznego upływu terminu na zawarcie Umowy użyczenia przez 

pierwotnego zwycięzcę (dalej: Ponowy Wybór). W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim Nagroda przysługiwała będzie (na zasadach określonych w Regulaminie) 

wyłącznie zwycięzcy Konkursu wyłonionemu w Ponownym Wyborze. Zwycięzca Konkursu 

wyłoniony w Ponownym Wyborze zostanie niezwłocznie ogłoszony (wraz z udzieloną przez 

niego odpowiedź na Pytanie Konkursowe) na stronie www.bieg.kupiec.pl oraz dodatkowo 

powiadomiony  o wygranej w Ponownym Wyborze listem poleconym wysłanym na adres do 

korespondencji wskazany przez ww. zwycięzcę Konkursu podczas rejestracji na Bieg. 

6. Procedurę określoną w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do zwycięzcy Konkursu 

wyłonionego w Ponownym Wyborze (przy czym termin 30 dni na zawarcie Umowy użyczenia 

liczony jest od momentu ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej 

www.bieg.kupiec.pl). Procedurę tę stosuje się, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy 

Konkursu, który przyjmie Nagrodę, stawi się w siedzibie LM AUTO i zawrze w formie pisemnej 

Umowę użyczenia na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz określonych we wzorze 

umowy użyczenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie do 30 dni od dnia 

ogłoszenia zwycięzcy na stronie internetowej www.bieg.kupiec.pl, procedurę tę stosuje się 

jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. 

http://www.bieg.kupiec.pl/
http://www.bieg.kupiec.pl/


7. W przypadku niewyłonienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie do dnia 31 

grudnia 2016 r. zwycięzcy Konkursu, który w terminie 30 dni od ogłoszenia o jego wygranej 

na stronie internetowej www.bieg.kupiec.pl zawrze Umowę użyczenia na warunkach 

wskazanych w Regulaminie oraz określonych we wzorze umowy użyczenia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Regulaminu, Nagroda nie zostanie nikomu przyznana i żaden z uczestników 

Konkursu nie nabędzie prawa do Nagrody, a tym samym żadnemu z uczestników Konkursu 

nie będzie przysługiwało roszczenie o przyznanie Nagrody. 

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia zwycięzcy 

o wygraniu Nagrody z powodu podania przez zwycięzcę błędnych danych, w szczególności 

błędnego adresu do korespondencji i w związku z tym nieuzyskania informacji o zwycięstwie. 

 

 

§ 5 

[Miejsce i termin wydania Nagrody] 

 

1. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu w następujący sposób: 

- podpisanie Umowy użyczenia nastąpi w siedzibie LM AUTO Sp. z o.o. w Koninie przy ul. 

Poznańskiej 43 A w terminie wskazanym przez Organizatora i uzgodnionym ze zwycięzcą, nie 

później jednak niż w terminie 30 dni od ogłoszenia wygranej na stronie internetowej 

www.bieg.kupiec.pl; 

- z kwoty pieniężnej, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Organizator potrąci kwotę 

zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości Nagrody i przekaże, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ww. kwotę podatku na rachunek 

właściwego Urzędu Skarbowego, wobec powyższego zwycięzcy Konkursu nie zostanie 

przekazana bezpośrednio kwota pieniężna, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Zwycięzca Konkursu 

zobowiązany będzie do podania Organizatorowi informacji niezbędnych do sporządzenia 

deklaracji podatkowej. 

3. Warunkiem wydania Nagrody jest okazanie przez zwycięzcę dowodu tożsamości, w celu 

potwierdzenia danych zwycięzcy oraz podpisanie Umowy użyczenia na warunkach 

wskazanych w Regulaminie oraz określonych we wzorze umowy użyczenia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Regulaminu.  

http://www.bieg.kupiec.pl/
http://www.bieg.kupiec.pl/


4. W przypadku niespełnienia przez zwycięzcę Konkursu warunków, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu Nagroda nie zostanie wydana temu zwycięzcy Konkursu, a zwycięzca 

Konkursu utraci prawo do Nagrody. W takim przypadku, zastosowanie znajdzie procedura 

określona w § 4 ust. 5-8 Regulaminu. 

 

 

§6 

[Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Konkursu] 

 

1. Nad prawidłowością urządzania Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa, powołana 

przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa sporządza protokół z wyboru najciekawszej odpowiedzi na Pytanie 

Konkursowe, z którym uczestnik, na swoje żądanie będzie mógł zapoznać się w siedzibie 

Organizatora w dni powszednie (tj. dni, które nie są dniami ustawowo wolnymi do pracy oraz 

niedzielami i sobotami) w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 2 września 2016 r. 

3. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało w szczególności: 

 zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim uczestnikom, którzy prawidłowo 

dokonali zgłoszenia do Konkursu, 

 zapewnienie zgodności przebiegu wyboru zwycięzcy Konkursu z Regulaminem i 

zasadami pełnej rzetelności i przejrzystości przeprowadzanych czynności, 

 podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik wyboru najciekawszej 

odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, a tym samym wyboru zwycięzcy Konkursu, 

 udział w czynnościach wydawania Nagrody, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 

uprawnień przez zwycięzcę Konkursu do odbioru Nagrody, 

 wykonywanie nadzoru nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 7 

[Prawa autorskie] 

 

1. Przesłanie Organizatorowi odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zamieszczone w Formularzu 

Rejestracyjnym stanowi nieodpłatne udzielenie Organizatorowi przez uczestnika Konkursu 

będącego autorem odpowiedzi, niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanej odpowiedzi 

na pytanie konkursowe na terytorium całego świata na czas 10 lat na następujących polach 

eksploatacji: 



1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź na pytanie 

konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w sposób inny niż 

określony w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża także nieodpłatnie zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez 

Organizatora ze stworzonych przez niego lub podmiotów trzecich opracowań odpowiedzi na 

Pytanie Konkursowe, (utworów zależnych), na polach eksploatacji określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

3. Uczestnik Konkursu przenosi także nieodpłatnie na Organizatora prawo do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, na polach eksploatacji 

określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża także nieodpłatnie zgodę na wykonywanie autorskich praw 

osobistych przez Organizatora wobec odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, polegających w 

szczególności na dokonywaniu zmian treści i formy tej odpowiedzi. 

5. Przesłanie Organizatorowi odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, stanowi nieodpłatne 

udzielenie  przez uczestnika Konkursu Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z 

artystycznego wykonania odpowiedzi na pytanie konkursowe na terytorium całego świata na 

czas 10 lat i rozporządzania prawami do tego artystycznego wykonania na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 

artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w 

pkt 2) – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za 

pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania 

utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



6. Udzielenie Organizatorowi ww. licencji oraz wszelkich zgód i zezwoleń określonych w 

niniejszym paragrafie następuje z chwilą przekazania Organizatorowi odpowiedzi na Pytanie 

Konkursowe bez składania dodatkowych oświadczeń. 

7. Przesyłając Organizatorowi odpowiedź na Pytanie Konkursowe zamieszczone w Formularzu 

Rejestracyjnym, uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanej 

odpowiedzi na Pytanie Konkursowe i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz 

majątkowe do ww. odpowiedzi, jak również oświadcza, że przesłana przez niego odpowiedź 

na Pytanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani 

obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności 

związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia. 

 

 

§ 8 

[Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń] 

 

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania reklamacji w terminie 14 dni od ogłoszenia 

zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej www.bieg.kupiec.pl. Reklamacje należy składać 

w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora, tj. Paprotnia, ul. 

Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, z dopiskiem REKLAMACJA - KONKURS. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację takie jak: imię i 

nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję Konkursową oraz wysłanie zawiadomienia o jej wyniku 

listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez uczestnika (zgłaszającego 

reklamację), nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora 

(data stempla pocztowego). 

4. Decyzja Komisji Konkursowej rozpatrującej reklamacje jest ostateczna. 

5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń 

w sądzie powszechnym. 

 

 

§ 9 

[Przetwarzanie danych osobowych] 



1. Regulamin Konkursu dostępny jest przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora w 

Paprotni przy ul. Kupieckiej 17, 62-513 Krzymów w dni powszednie (tj. dni, które nie są 

dniami ustawowo wolnymi do pracy oraz niedzielami i sobotami) w godzinach od 8:00 do 

16:00 oraz na stronie internetowej www.bieg.kupiec.pl. 

2. Dodatkowo Regulamin będzie dostępny w Biurze Zawodów w Koninie w hali sportowej przy 

ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław), w dniach 2-3 września 2016 r. w godzinach 16:00 – 19:00 i 

w dniu 4 września 2016 r. w godzinach 7.00 – 9.00. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 [dalej: „Ustawa”]podanych na 

Formularzu Rejestracyjnym Biegu oraz w karcie startowej przez uczestnika Biegu oraz przez 

uczestnika Konkursu jest Fundacja KUPIEC z siedzibą w miejscowości Paprotnia przy ul. 

Kupieckiej 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000619733, NIP: 6653002444, REGON: 364538720 [dalej: 

„Organizator”] 

4. Dane osobowe uczestnika Biegu i uczestnika Konkursu są przetwarzane przez Organizatora: 

a) w celu organizacji i realizacji Biegu 

b) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody ufundowanej w 

Konkursie i wypełnienia obowiązków podatkowych 

c) do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym sprzedaży i 

marketingu bezpośredniego własnych jak i obcych towarów i usług, dochodzenia 

roszczeń z tytułu prowadzonej działalności oraz w pozostałych celach statutowych  

d) gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania określonych prawem zadań 

realizowanych dla dobra publicznego 

e) na podstawie zgody  uczestnika Biegu i uczestnika Konkursu – wyłącznie w celu 

wskazanym w treści zgody udzielonej przez uczestnika Biegu i uczestnika Konkursu 

5. Dane osobowe uczestnika Biegu i uczestnika Konkursu mogą zostać przekazane przez 

Organizatora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności do wykonywania określonych prawem zadań 

realizowanych dla dobra publicznego, a także innym administratorom danych w tym 

przedsiębiorcom i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, a na 

podstawie zgody uczestnika Biegu i uczestnika Konkursu i zgodnie z jej treścią także innym 

podmiotom w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie 

art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 

ze zm.) 

6. Podanie danych osobowych przez uczestnika Biegu jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

uczestnictwa w Biegu. 

7. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

uczestnictwa w Konkursie. 



8. Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, tzn. umożliwia 

uczestnikowi Biegu i uczestnikowi Konkursu dostęp do treści własnych danych osobowych i 

ich poprawiania oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w Ustawie pisemnego 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych  oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych w celach 

marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 

9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

należy kierować na ww. adres Organizatora. 

 

§ 10 

[Postanowienia końcowe] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 


