
Regulamin konkursu „Spacer po Luboniu”  

połączonego z wystawą „Koleje Wielkopolskie – pociąg do sztuki”. 

 

1. Zapraszamy mieszkańców do spaceru po Luboniu i obejrzenia wystawy „Koleje 

Wielkopolskie – pociąg do sztuki” organizowanej przez Koleje Wielkopolskie.  

2. Wystawa będzie umieszczona w 5 lokalizacjach: 

2 szt. Biblioteka 

4 szt. Ośrodek Kultury 

2 szt. Centrum Organizacji Pozarządowych 

2 szt. LOSIR 

4 szt. Dworzec  

3. Ekspozycja wystawy będzie dostępna w dniach od 2.11 – 14.11.2021 r. 

4. Wszystkie osoby, które wykonają zdjęcie wystawy w 3 wybranych lokalizacjach oraz zdjęcie 

pociągu Kolei Wielkopolskich (elektryczny lub spalinowy) na Dworcu w Luboniu, otrzymają 

gadżety od Kolei Wielkopolskich.  

5. Zdjęcia należy wysyłać na adres mailowy: facebook@koleje-wielkopolskie.com.pl do dnia 

15.11.21 r.  

6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na profilu Facebook Kolei Wielkopolskich w dniu 

16.11.21 r.  

7. Organizatorem konkursu są Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 

8. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu. Klauzula informacyjna realizowana przez Administratora wobec 

uczestników konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Spacer po Luboniu” 
 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy 
wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: biuro@koleje-
wielkopolskie.com.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@koleje-
wielkopolskie.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie pod nazwą „Spacer 
po Luboniu” w związku z Pani/Pana zgłoszeniem, skierowanym za pośrednictwem adresu 
mailowego: facebook@koleje-wielkopolskice.com.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie możliwości wzięcia 
udziału w konkursie, oraz przede wszystkim wypełnienie przez Administratora obowiązków 
wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie danego konkursu), czyli 
związanych z oceną prac konkursowych, wyłonieniem i ogłoszeniem listy zwycięzców oraz 
przekazaniem nagród. Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, w związku z 
prowadzonym przez Administratora konkursem.  Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, 
nazwisko, adres e-mail.  

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny 
i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, 
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 zgłoszenia 
sprzeciwu przez Panią/Pana na dalsze przetwarzanie danych osobowych.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 
realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów 
należą: 

• podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; 

• podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych; 

• podmioty doradcze; 

• podmioty zajmujące się obsługą prawną. 
Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo 
przenoszenia danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych 

osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 

udziału w konkursie.  
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