
REGULAMIN KONKURSU „PLUSLIGOWE EMOCJE Z TAURONEM” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w 
konkursie „TAURONLIGOWE EMOCJE Z TAURONEM”, zwanym dalej „Konkurs” 
lub „Konkurs główny”. 

2. Konkurs główny składa się z 4 (słownie: czterech) osobnych serii, zwanymi dalej 
„Seria 1”, „Seria 2”, „Seria 3” oraz „Seria 4” lub łącznie „Seriami”. 

2. Organizatorem („Organizator”) konkursu jest Polska Liga Siatkówki SA („PLS”) z 
siedzibą w Warszawie przy ulicy Bagno 2 (00-112), numer KRS 0000151248, numer 
Regon 016409188. 

3. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej 
www.pls.pl 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu, określa prawa i 
obowiązki Uczestników. 

6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z 
niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na 
wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.  

7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w 
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz 
wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu oraz Serii 1, 
Serii 2, Serii 3 i Serii 4, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W 
skład Komisji wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Organizatora. 

8. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile 
zmiana nie ujmuje praw nabytych Uczestników.  

 

§ 2 DATA I MIEJSCE 

1. Konkurs rozpocznie się 04 maja 2021  r. na oficjalnym profilu Organizatora w 
portalu Facebook (facebook.com/TAURONLiga) oraz na oficjalnej stronie 
internetowej Organizatora (www.tauronliga.pl) i potrwa do 31 maja 2021 r. 

 

§ 3 WARUNKI I ZASADY  UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może być zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

3. Formą zgłoszenia do Serii 1, Serii 2, Serii 3 oraz Serii 4 jest wykonanie 
poszczególnych zadań konkursowych i wysłanie odpowiedzi na zadania w 



wiadomości prywatnej do oficjalnego profilu Organizatora w portalu Facebook 
(www.facebook.com/TAURONLiga).  

4. Każdy uczestnik Konkursu może udzielać odpowiedzi na pytania oraz zadania 
konkursowe tylko raz podczas każdej Serii. 

5. Udzielanie odpowiedzi na poszczególne pytania lub zadania konkursowe upływa 
wraz z terminem wyznaczonym przez Organizatora w opublikowanych postach 
konkursowych.  

6. Zwycięzcą Konkursu głównego zostanie uczestnik, który uzbiera największą ilość 
punktów podczas rywalizacji we wszystkich czterech seriach (Serii 1, Serii 2, Serii 3, 
Serii 4).  

7. Poszczególne zadania Serii 1, Serii 2, Serii 3 oraz Serii 4 będą oceniane przez 
komisję konkursową w następujący sposób: 
 

Seria 1 

4 – 9 maja 2021r.  

6 pkt 

Po 2 pkt za każdą 
poprawnie udzieloną 
odpowiedź na pytanie 

konkursowe 

Seria 2 

11 - 16 maja 2021r.  

4 pkt 

Po 2 pkt za każdą 
poprawnie udzieloną 
odpowiedź na pytanie 

konkursowe 

Seria 3 

18 - 23 maja 2021r.    

4 pkt 

Po 2 pkt za każdą 
poprawnie udzieloną 
odpowiedź na pytanie 

konkursowe 

Seria 4 
25 – 30 maja 2021r.  

10 pkt 
Za najciekawszą 

odpowiedź – według 
komisji konkursowej 

Konkurs główny – 
łącznie z Serii 1-4 

 
24 pkt 

 

8. Zabronione jest edytowanie umieszczonych już wcześniej komentarzy.  

 

 

 

 

 



§ 4 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka Mistrza Polski TAURON Ligi – drużyny Grupa 
Azoty Chemika Police, z autografami zawodniczek oraz gadżety od Sponsora 
Tytularnego rozgrywek TAURON Ligi – firmy TAURON Polska Energia SA. 

2. Nagrodami w Serii 1, Serii 2, Serii 3 oraz Serii 4 są gadżety od Sponsora 
Tytularnego rozgrywek TAURON Ligi - firmy TAURON Polska Energia SA.   

3. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję oraz poinformowani o tym 
fakcie za pośrednictwem platformy internetowej facebook.com do 7 dni po 
zakończeniu Konkursu. 

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt 
Organizatora. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez Zwyciezcę 
Organizatorowi niezbędnych danych do wysyłki, tj. imienia, nazwiska, adresu oraz 
numeru telefonu. 

 

§ 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Organizator konkursu jest Administratorem danych podanych przez uczestnika 
konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego i będzie je przetwarzał w celu 
przeprowadzenia konkursu, kontaktowania się z uczestnikami w związku z 
konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem 
zwycięzcy , wydawaniem nagród oraz w celu dokonywania rozliczeń podatkowych. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. 
f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”, 

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń 
podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 

c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 

d) komunikacji marketingowej, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – 
„zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 
przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez uczestnika Konkursu 
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może 
zostać wycofana w każdej chwili, bez negatywnych konsekwencji dla uczestnika 



Konkursu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania 
danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej 
celów.  

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

a) czas organizacji Konkursu, 

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa 
nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 

c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu, 

d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes, 

e) czas do momentu wycofania zgody. 

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo: 

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych 
danych osobowych oraz kopię danych),  

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,  

c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  

d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),  

e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes, 

f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe 
uczestników konkursu mogą być przekazane – oprócz osobom upoważnionym przez 
Administratora danych – innym podmiotom na podstawie zawartych umów, w tym: 

a) podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji Konkursu, 

b) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,  

c) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług 
technicznych oraz  podmiotom świadczącym nam usługi doradcze)  

d) innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 

10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z 
naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
daneosobowe@pls.pl  


