
Regulamin konkursu „"Rozwiąż quiz i wygraj wyjątkową koszulkę reprezentacji Polski z 

autografami"” (dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Rozwiąż quiz i wygraj wyjątkową koszulkę reprezentacji Polski z 

autografami” (dalej: „Konkurs”) jest Polski Związek Piłki Nożnej, z siedzibą w Warszawie 02-366 

przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, pod numerem KRS 0000091546, NIP 526-17-27-123, zwany 

dalej 

„Organizatorem”. 

2. Organizator Konkursu jest równocześnie Fundatorem nagród. 

3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem strony internetowej Łączy nas piłka (dalej: 

„Portal”). 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konkurs trwa od 22 lipca 2019 roku do 28 lipca 2019 roku (23:59). 

 

§ 2 

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. W Konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział każdy 

internauta, który posiada własne, rzeczywiste, osobiste konto na stronie „Łączy nas piłka” (dalej: 

„Uczestnik”). W związku z powyższym, jeden użytkownik nie może zgłosić pracy z więcej niż 

jednego konta. W konkursie nie można zgłaszać prac z kont fikcyjnych. 

2. Uczestnicy małoletni biorą udział w Konkursie za zgodą przynajmniej jednego z rodziców lub 

innego opiekuna prawnego, który wyraża na to zgodę. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi 

członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki: 

-posiadać swój profil na Portalu, 

-wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. 

Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie. 

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

 

1. W dniu 22 lipca 2019 r., na profilu Organizator opublikuje quiz informujący o konkursie i 

zadaniu konkursowym. Zadanie konkursowe brzmi: odpowiedz na dziesięć pytań z quizu o historii 

reprezentacji Polski. 

2. Konkurs będzie trwać do dnia do 28 lipca 2019 roku, godz. 23:59. 

 

§ 4 

Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody 

 

1. Odpowiedzi zostaną poddane weryfikacji komisji konkursowej składającej się z 

przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”). 

2. W przypadku takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi więcej niż jednej osoby, o wyborze 

zwycięzcy decydować będzie kryterium szybkość odpowiedzi.  

3. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci: 

1 x koszulka reprezentacji Polski z autografami o wartości 569 złotych netto. 



4. Nagroda zostanie przekazana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176). W przypadku nagród, których 

wartość przekracza 760, 00 zł brutto, obowiązek uregulowania należności podatkowych od nagród 

leży po stronie uczestnika Konkursu. 

5. W terminie 7 dni roboczych od Daty Zakończenia Konkursu, zwycięzca zostanie poinformowany 

przez Organizatora o przyznaniu nagrody, poprzez wiadomość e-mail. 

6. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 4 powyżej, za pośrednictwem e-maila na adres konkursy@pzpn.pl swoje imię 

i nazwisko, numer telefonu oraz adres, na który nagroda zostanie wysłana. Jeżeli Zwycięzca nie 

uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

7. Nagrody zostaną wydane poprzez wysłanie ich do Zwycięzcy za pośrednictwem kuriera na adres 

wskazany przez Zwycięzcę w terminie 20 dni od dnia powiadomienia, o wynikach konkursu. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Polski Związek Piłki Nożnej, z siedzibą 

w Warszawie 02-366 przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7.  

2. Zgłoszenie konkursowe dostępne na profilu zawiera następujące dane osobowe Uczestników 

Konkursu: 

-imię, 

-nazwisko, 

-profil Uczestnika Konkursu.  

3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Zwycięzców Konkursu, które zostaną 

wykorzystane do wydania nagród: 

-imię, 

-nazwisko, 

-adres e-mail, 

-adres zamieszkania, 

-telefon. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Uczestnikowi kontakt  

z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl, numer telefonu 

+48 (22) 55 12 300  oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. 
6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez PZPN w następujących celach: 

1) udziału w Konkursie 

– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

przez okres trwania Konkursu lub do momentu wycofania zgody; 

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń    

– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO), 

do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu;  

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Uczestnikach i Organizatorze, w szczegól-

ności podatkowych  

i rachunkowych, związanych z obowiązkiem zapłacenia należnego podatku od nagrody lub 

przechowywania dokumentacji podatkowej 

– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO), 

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych; 

4) archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych  

z przechowywaniem zgłoszeń konkursowych zwycięzców konkursu,  

– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) 



RODO), 

przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego 

sprzeciwu.  

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być organy państwa uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i międzynarodowe 

struktury piłki nożnej, Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto dane Uczestników mogą 

być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. do-

stawcom usług IT, firmom księgowym, podmiotom audytującym oraz konsultingowym, przy czym 

takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z 

poleceniami administratora. 
8. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wo-

bec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Uczestnikom, prawo do cofnię-

cia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-

konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Dodatkowo, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Uczestników danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest nie-

zbędne do udziału w konkursie. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne. 

Konsekwencją  niewyrażenia przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

udziału w konkursie będzie brak możliwości wzięcia w nim udziału.  

12. Decyzje dotyczące przetwarzania danych Uczestników w zakresie związanym w  udziałem w 

konkursie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

§ 6 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem 

wiadomości e-mail na konkursy@pzpn.pl przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie 30 

(słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Konkursu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji 

zgodnie z ust. 1 powyżej. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację za 

pośrednictwem prywatnej wiadomości w Portalu. 

 

 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej przez cały czas trwania Konkursu. 

Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i 

Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


