
REGULAMIN KONKURSU  

„POKAŻ JAK KIBICUJESZ PODCZAS  

TAURON PUCHARU POLSKI MĘŻCZYZN 2022” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w 

konkursie („Konkurs”) „Pokaż jak kibicujesz podczas TAURON Pucharu Polski 

Mężczyzn 2022”. 

2. Organizatorem („Organizator”) konkursu jest Polska Liga Siatkówki S.A. („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 

obowiązku 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 

poszczególnych etapów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej 

„Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 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 26 lutego 2022 r. r. na oficjalnym profilu Organizatora w 

portalu Facebook (facebook.com/PlusLiga) i zakończy 28 lutego 2022 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. 

 

2. Formą zgłoszenia do Konkursu jest przesłanie zdjęcia, przedstawiającego 

kibicowanie drużynom podczas finałowego turnieju TAURON Pucharu Polski 2022, 

zarówno w Hali Orbita we Wrocławiu, jak i przed telewizorami w czasie transmisji z 

finałowego turnieju, wykonanego telefonem w ujęciu „selfie, na adres mailowy 

pls@pls.pl z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu oraz nazwy drużyny, 

której Uczestnik kibicuje. 

about:blank


 

3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie. W przypadku 

wysłania więcej niż jednego zdjęcia Komisja będzie oceniać zdjęcie wysłane jako 

pierwsze.  

4. Zwycięzcami Konkursu będą dwaj Uczestnicy, którzy wyślą najciekawsze zdjęcia. 

 

5. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą fotografii i przysługują mu niczym 

nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do fotografii. 

6. W przypadku, gdy na zdjęciu będącym zgłoszeniem do Konkursu zostanie 

wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać 

zgodę osób przedstawionych na zdjęciu na rozpowszechnianie ich wizerunku. 

Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć taką zgodę na każde żądanie Organizatora. 

7. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie nieodpłatnie 

udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonej w ramach 

Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) publikowanie imienia i nazwiska laureata Konkursu będącego autorem 

nagrodzonego zdjęcia w materiałach promocyjnych Konkursu (plakat, zaproszenie, 

ulotka, publikacja utworu w prasie i w telewizji) oraz na stronach internetowych a 

także na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawianie na prezentacji 

pokonkursowej, rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych Konkursu oraz 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet i w mediach 

społecznościowych. 

8. Organizator ma prawo usunąć zdjęcie zawierające treści sprzeczne z 

obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 

naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób 

trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby 

skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, 

rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter 

pornograficzny 

 

 

 

 



§ 4 NAGRODY 

1. Nagrodami dla Zwycięzców w Konkursie jest: koszulka okolicznościowa TAURON 

Pucharu Polski Mężczyzn 2022 oraz plecak z gadżetami reklamowymi od firmy 

TAURON Polska Energia S.A..  

2. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję oraz poinformowani o tym 

fakcie za pośrednictwem platformy internetowej facebook.com do 7 dni po 

zakończeniu Konkursu. 

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt 

Organizatora. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę 

Organizatorowi niezbędnych danych do wysyłki, tj. imienia, nazwiska, adresu oraz 

numeru telefonu. 

4. O terminie wysyłki Nagrody decyduje Organizator.  

 

§ 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  

 

 


