Kompleksowe Badania Ruchu
we Wrocławiu i otoczeniu

Regulamin konkursu dla uczestników ankiety prowadzonej w ramach
Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – „KBR 2018”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu dla uczestników ankiety prowadzonej w ramach Kompleksowych Badań
Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – „KBR 2018” (dalej zwanego „Konkursem”) jest: konsorcjum firm
NBC Consulting Sp. z o.o. (ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, KRS: 0000308461) oraz LPW Sp. z o.o. (ul.
Żeliwna 38, 40-599 Katowice, KRS: 0000703347) (dalej zwane „Organizatorem”).

2.

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem: LPW sp. z o.o. - ul. Żeliwna
38, 40-599 Katowice, NBC Consulting sp. z o.o. - ul. Astrów 10, 40-045 Katowice oraz na stronie
internetowej Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – „KBR 2018”: https://wroclawkbr2018.pl.

4.

Wszelkie pozostałe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://
wroclaw-kbr2018.pl.

5.

Konkurs przeprowadzony zostanie w ramach Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu
– „KBR 2018”, trwających od dnia 25 kwietnia 2018 r. do dnia 20 października 2018 r.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w dowolnym momencie jego trwania
bez podania przyczyn, przy zachowaniu praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili jego
zamknięcia.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1.

Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym także „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która
posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs składa się z dwóch etapów.

2.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin.

3.

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki w czasie trwania Konkursu:

a.

wypełnić ankietę online, udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej: https://
wroclaw-kbr2018.pl/ankieta/ lub
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b.

pobrać oraz zainstalować aplikację mobilną na telefon lub tablet o nazwie „KBR 2018”, dostępną
do pobrania w sklepie Google Play i App Store lub

c.

wyrazić zgodę na wzięcie udziału w badaniu ankietowym, prowadzonym przez przedstawicieli
Organizatora, którzy odwiedzą wybranych losowo mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin
oraz udzielić odpowiedzi na wszystkie postawione w ankiecie pytania.
Etap II : Zaproponować hasło promujące transport publiczny we Wrocławiu.

4.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest wskazanie swojego adresu poczty
elektronicznej (e-mail), odpowiednio w formularzu ankiety, formularzu rejestracji aplikacji mobilnej lub
przedstawicielowi Organizatora przeprowadzającego badania ankietowe oraz przy wpisywaniu hasła
promującego transport publiczny we Wrocławiu.

5.

Przez ankietę „wypełnioną”, o której mowa w pkt. 3 lit. a, rozumie się udzielenie odpowiedzi na wszystkie
zawarte w niej pytania. Niewypełnienie któregokolwiek z pól formularza powoduje wykluczenie
Uczestnika ankiety z Konkursu.

6.

Każdy Uczestnik ma prawo do jednorazowego wypełnienia i przesłania ankiety.

7.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

8.

Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

9.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

10. Rezygnację z udziału w Konkursie należy składać na adres mailowy: wroclaw@lpw-consulting.pl,
w treści wiadomości podając adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w formularzu ankiety,
formularzu rejestracji aplikacji mobilnej lub podany przedstawicielowi Organizatora.

11. Wzięcie udziału w Etapie II Konkursu jest możliwe poprzez wymyślenie i wpisanie hasła promującego
transport publiczny we Wrocławiu. Hasło należy wpisać w przeznaczonym do tego miejscu na stronie
https://wroclaw-kbr2018.pl/w okresie od 01.10.2018 r. do 20.10.2018 r. Hasła wpisane po tym
terminie nie będą brały udziału w Konkursie

§ 3 Nagroda
1.

W konkursie przewidziano 3 równorzędne nagrody w postaci hulajnogi elektrycznej Archos BoltV2 BK
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o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

2.

Nagrodę przewidzianą w Konkursie ufundował Organizator.

3.

Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę, jak również jej zamiany
na inną Nagrodę.

§ 4 Zasady rozstrzygnięcia Konkursu
1.

W konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 2 niniejszego
Regulaminu.

2.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie, przy zachowaniu należytej staranności,
Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora i złożone z 3 osób. Skład Jury Konkursowego ustala
Organizator.

3.

Jury Konkursowe wybierze trzy hasła promujące transport publiczny we Wrocławiu spośród wszystkich
haseł zgłoszonych do dnia 23 października 2018 r.

4.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wytypowani przez Jury Konkursowe w dniu 23 października 2018 r. w
siedzibie Organizatora - spółki LPW sp. z o.o. - ul. Żeliwna 38, Katowice.

5.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej w przeciągu
7 dni roboczych od dnia wskazania ich przez Jury Konkursowe, na wskazany przez nich w trakcie
Konkursu adres e-mail.

6.

Ponadto informacja o Zwycięzcach Konkursu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej
Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – „KBR 2018”: https://wroclaw-kbr2018.pl,
po wskazaniu przez Zwycięzcę Konkursu jego Imienia i Nazwiska w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt 7.

7.

Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca Konkursu powinien złożyć
stosowne oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w
powiadomieniu, w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia, podając jednocześnie swoje Imię i
Nazwisko, oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu
zamieszczenia ich na stronie internetowej Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu
– „KBR 2018”: https://wroclaw-kbr2018.pl, w ramach informacji o Zwycięzcy Konkursu, pod rygorem
utraty prawa do Nagrody.

8.

O terminie i sposobie wręczenia Nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony odrębnie
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telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail). Odbierając Nagrodę Uczestnik konkursu zobowiązany
jest podpisać protokół odbioru nagrody przygotowany przez Organizatora. Odmowa podpisania
protokołu wiąże się z powtórzeniem wyboru najlepszego hasła promującego transport publiczny we
Wrocławiu spośród pozostałych haseł zgłoszonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
a osoba odmawiająca podpisu nie otrzyma Nagrody.

9.

W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie wyrazi woli przyjęcia Nagrody lub nie odbierze Nagrody
w terminie, o którym mowa w pkt. 8, Organizator Konkursu powtórzy wybór najlepszego hasła
promującego transport publiczny we Wrocławiu spośród pozostałych haseł zgłoszonych zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu..

10. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
11. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora,
jeżeli wziął udział w Konkursie niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub
obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji
informacji o Zwycięzcach Konkursu na stronie internetowej, o której mowa w § 4 pkt 6 niniejszego
Regulaminu lub otrzymania powiadomienia przez Zwycięzcę Konkursu. Reklamacja powinna być
przesłana listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu,
z dopiskiem „Konkurs – KBR 2018 – reklamacja”.

2.

Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, reklamacje nie będą rozpatrywane.

3.

Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich
zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje zgłaszającego reklamację o
zajętym stanowisku mailowo, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej (e-mail) – listownie.

4.

Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Jury Konkursowe, którego zadaniem jest nadzór nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu.

§ 6 Dane osobowe
1.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego
danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24 - dalej zwaną także „u. o. d. o.”) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016) podanych przez niego w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.

2.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, w celu przeprowadzenia Konkursu
i zgodnie z przepisami u. o. d. o. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

3.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych, w tym adresu poczty
elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Podstawę
prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016), a więc jego zgoda wyrażona wraz z przystąpieniem do udziału w Konkursie.

4.

Zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów konkursowych może być w
każdej chwili cofnięta, co nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, którego
Organizator dokonał przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody wyłącza możliwość uczestniczenia w
Konkursie.

5.

Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikowi prawo dostępu do treści podanych przez niego danych
osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik
Konkursu może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich
przeniesienie.

6.

Organizator Konkursu informuje, że dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych: LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
e- mail wroclaw@lpw-consulting.pl, NBC Consulting sp. z o.o. - ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, email wroclaw@lpw-consulting.pl.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania
nagród w nim przewidzianych, a także przez okres wynikający z ciążącego na Organizatorze obowiązku
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prawnego, w szczególności związanego z zobowiązaniami podatkowymi.

9.

Uczestnik konkursu może wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy prawa w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 119 z 4.05.2016).

§ 7 Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, jak również o zapisach Regulaminu
budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagrody. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady przekazanej Nagrody.

5.

Zwycięzca Konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) zobowiązany jest uiścić kwotę należnego
podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody.

6.

Informacji w sprawach dotyczących ankiety, jak również zapisów zawartych w treści niniejszego
Regulaminu udziela Organizator pod adresem wskazanym w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu lub pod
numerem telefonu: (+48) 536 000 437, bądź adresem mailowym: wroclaw@lpw-consulting.pl.

