REGULAMIN KONKURSU
„Kalendarz Kolei Wielkopolskich 2021”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod
nazwą „Kalendarz Kolei Wielkopolskich 2021” (w dalszej części zwany „Konkursem”).
1. Organizatorem Konkursu są: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS
0000349125, NIP: 7781469734, REGON: 301362581.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci tj.- osoby fizyczne dokonujące z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową - zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”), którzy
posiadający bilet okresowy (jednorazowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny) na przejazd
pociągiem Organizatora na dowolnej trasie, zakupiony w jednym z dostępnych kanałów
sprzedaży w terminie od 2.03.2020 r. do 31.10.2020 r. w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2019r. poz. 1145 z późn. zm.).
3. Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu i
zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego Administratorem
danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 -RODO).
5. Oświadczenia-zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 Uczestnik przesyła drogą elektroniczną na
adres e-mail Organizatora: facebook@koleje-wielkopolskie.com.pl wraz z pracą konkursową.
Treść oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu (61-897), przy ul. Składowej 5, w celu wzięcia udziału w konkursie oraz oświadczam,
że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
…………………. Podpis uczestnika”
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§ 2. Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą
3 osoby wskazane przez Organizatora.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. tj.:
przedstawiciele Wydziału Promocji i Marketingu (2 osoby), Dyrektor Pionu Finansowo Handlowego (1 osoba).
3. Komisja konkursowa na pierwszym posiedzeniu wyłoni ze swego grona Przewodniczącego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany komisji konkursowej.
5. Definicje:
Zwycięzcy Konkursu – osoby, których zdjęcia zostały wybrane przez Komisję jako Zwycięskie.
Komisja – przedstawiciele Organizatora oceniający prace konkursowe.

§ 3 Przebieg konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 2 marca i trwa do dnia 31 października 2020 r.
2. Konkurs będzie składał się z 3 etapów:
- I. od dnia 2.03.2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
- II. od dnia 1.05.2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
- III. od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31 października 2020 r.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook.
4. Na zakończenie każdego etapu Konkursu zostaną wybrane 4 zdjęcia, które będą docelowo
zamieszone w kalendarzu Organizatora na rok 2021.
5. Zadaniem Konkursowym jest:
Wykonanie zdjęcia do kalendarza biurkowego Organizatora o maksymalnej wadze 5 Mb,
przedstawiającego pociąg Organizatora w tle z ciekawym miejscem lub obiektem
znajdującym się w miejscowości, gdzie zlokalizowana jest stacja kolejowa, z której odjeżdżają
pociągi Organizatora (zwane w dalszej części „Pracą konkursową”) i przesłanie jej na adres
e-mail Organizatora: facebook@koleje-wielkopolskie.com.pl
6. Prace konkursowe nie mogą zawierać wizerunków osób fizycznych.
7. Początkiem trwania Konkursu w każdym miesiącu jego trwania będzie moment
opublikowania na fanpage’u Organizatora
znajdującego się pod adresem:
https://www.facebook.com/kolejewielkopolskie/ (dalej „Fanpage”) postu z treścią zadania
konkursowego i informacji o etapie (dalej: „Zadanie konkursowe”).
8. Ogłoszenie wyników nastąpi ostatniego dnia każdego z 3 etapów konkursowych.
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W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w
określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u. Prace konkursowe
należy nadsyłać:
- w pierwszym etapie konkursu od dnia 2.03.2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
- w drugim etapie konkursu od dnia 1.05.2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
- w trzecim etapie konkursu od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31 października 2020 r.
9. Każdy Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia tylko jednej Pracy konkursowej w każdym
etapie konkursu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej Pracy konkursowej, Organizator
uzna za zgłoszoną tylko pierwszą nadesłaną pracę, zaś każda następna traktowana będzie,
jako nieważna.
10. Wraz z Pracą konkursową należy przesłać:
a) skan posiadanego biletu na przejazd pociągami Organizatora,
b) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia w zakresie o którym mowa w §
4 ust. 1b),
c) zgody/oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 5.
11. Organizator przewiduje wyłonienie następujących Zwycięzców Konkursu:
a) 1 (jednego) Zwycięzcę Nagrody Głównej co kwartał – którego Praca Konkursowa
otrzyma najwięcej głosów Komisji,
b) 3 (trzech) Zwycięzców Wyróżnienia co kwartał – których Prace Konkursowe znajdą
się na drugim, trzecim i czwartym miejscu pod względem uzyskanej liczby głosów.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu w
chwili przesyłania Pracy konkursowej. Zwycięzca Nagrody Głównej w każdym z 3 etapów
otrzyma nagrodę (zwaną w dalszej części „Nagrodą Główną”) w postaci nagród rzeczowych:
Tabletu.
13. Dla każdego Zwycięzcy Nagrody Głównej w każdym z trzech etapów konkursu jest
przewidziany jeden tablet.
14. Zwycięzcy Wyróżnienia w każdym z 3 etapów otrzymają nagrodę (zwaną w dalszej części
„Wyróżnieniem”) w postaci nagród rzeczowych: Słuchawek bezprzewodowych.
15. Dla każdego Zwycięzcy Wyróżnienia w każdym z trzech etapów konkursu jest przewidziana
jedna para słuchawek bezprzewodowych.
16. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w
formie pieniężnej.
17. Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1387 późna., zm.). Jeżeli w związku z
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wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana
dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie
zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek
dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego
urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Prawa autorskie
1. Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że:
a) Praca konkursowa jest wynikiem jego osobistej twórczości,
b) Praca konkursowa jest wolna od wad prawnych, a w szczególności,
że przysługujące Uczestnikowi prawa autorskie do Pracy konkursowej nie są w
żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich, Praca nie była
nigdzie publikowana ani zgłaszana do innego konkursu.
2. Każdy uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Pracy
konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe i czasowe utrwalanie w tym przez wykonanie kopii oraz trwałe i
czasowe zwielokrotnianie jakimikolwiek środkami i dowolną techniką, w tym
techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, bez
ograniczeń, w tym co do liczby egzemplarzy i wydań,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub
egzemplarzy,
c) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
nadawanie, remitowanie, za pomocą wizji lub fonii poprzez wszelkie środki
publicznego udostępniania w sposób umożliwiający każdemu odbiorcy
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowych, w tym do sieci
Internet,
e) dokonywanie zmian, poprawek i przeróbek,
f) wykorzystywanie do celów promocyjnych i informacyjnych, bez
ograniczenia,
g) udzielanie licencji na wykorzystanie (fragmentów lub całości) na dowolnie
wybranych polach eksploatacji
zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na
sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań.
3. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej jego danych
osobowych (imienia i nazwiska) przy okazji korzystania z Pracy konkursowej.
4. Organizator nie zwraca Uczestnikom Prac konkursowych.
5. Organizator ma wyłączne prawo do decydowania o handlowych i marketingowych aspektach
korzystania z nagrodzonych Prac konkursowych. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się, że nie
będą wykonywać autorskich praw osobistych do nagrodzonych Prac Konkursowych.
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6. Przejście na Organizatora autorskich praw majątkowych, o których mowa w punktach
poprzedzających jak i innych uprawnień związanych z Pracami konkursowymi nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie.
7. Obok nagród Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Prac Konkursowych.
Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje również odrębne wynagrodzenie za korzystanie z
nagrodzonych Prac Konkursowych.
8. W wypadku, gdy nagrodzona Praca Konkursowa nie spełni wymogów określonych w § 3
ust.10, Zwycięzca Konkursu, który dostarczył taką Pracę konkursową traci prawo do
Nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do przyznania
Nagrody innemu uczestnikowi Konkursu lub jej nie przyznania w ogóle.
9. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Organizatorowi z uzasadnionymi
roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy
Konkursowej, Zwycięzca Konkursu przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność i obowiązek
świadczenia z tego tytułu.
10. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Pracy konkursowej.
11. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Prac konkursowych następuje w dniu
rozstrzygnięcia Konkursu na mocy odrębnej umowy.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników
drogą e-mailową na adres: facebook@koleje-wielkopolskie.com.pl W tytule wiadomości
należy napisać: „Kalendarz Kolei Wielkopolskich 2021”.
2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
Składający reklamację zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności
faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu
reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach obowiązującego
prawa polskiego.
4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem
najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.
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Z Administratorem można się kontaktować:
a) listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
b) mailowo: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl,
c) telefonicznie: 61-27-92-700.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail:
iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie pod nazwą
„Kalendarz Kolei Wielkopolskich 2021”, w związku z Pani/Pana e-mailem skierowanym na
adres facebook@koleje-wielkopolskie.com.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami
kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. lub do
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla
Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem
oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do przenoszenia, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ust. 1. Cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia
udziału w Konkursie.
Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu
informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji
urządzenia, z którego oddawane są głosy w Konkursie. Dane te nie uniemożliwiają
jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do
zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników konkursu. Dane te są przechowywane i
wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony konkursu.
Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: IP, data bez godziny (dla anonimId i
fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw
danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów,
czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ
odpowiedzi serwera).
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§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora www.koleje-wielkopolskie.com.pl
2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem , tj.:
zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich
parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność,
możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są
nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w
drodze mailowej.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: niewykorzystywania usług
dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez
Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest
wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych; nie
przesyłania do Organizatora treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego
powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają
charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia
Regulaminu.
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