
Regulamin konkursu pod nazwą 

„Znani - nieznani z kujawsko-pomorskiego”  

zwanego dalej „Konkursem” 

 

Art. 1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Znani - nieznani z kujawsko-pomorskiego” jest Polska Press 

Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 

42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwana dalej 

Organizatorem.  

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2 z okazji Święta Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez  

Organizatora.  

5. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Art. 2 Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat województwa kujawsko-pomorskiego poprzez 

znajomość życiorysów sławnych postaci mających związek z regionem.  

2. W Konkursie zostanie wyłoniony zwycięzca, który wykaże się największą wiedzą na temat znanych 

osób z regionu, zdobytą podczas akcji informacyjnej prowadzonej na łamach prasy, radia i Internetu 

pt. „Znani – nieznani z kujawsko – pomorskiego.” 

 

Art. 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich a 

także osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych będące mieszkańcami 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Osoby o których mowa w pkt 1, nie będące osobami pełnoletnimi, mogą wziąć udział w konkursie 

jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracowni i współpracownicy Organizatora, osoby którym 

powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członkowi ich najbliższych 

rodzin.  

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  



5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne 

wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu oraz 

rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Konkursu na utworach fotograficznych, filmowych bez 

ograniczeń czasu, terytorium, liczby egzemplarzy oraz oświadczeniem, że nie będzie zgłaszał 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu rozpowszechniania jego wizerunku. 

W imieniu osób niepełnoletnich zgodę o której mowa powyżej wyraża przedstawiciel ustawowy.  

 

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu 

1. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach. 

Etapy konkursu mają charakter wewnętrzny i nie stanowią odrębnej części warunkującej do uzyskania 

nagrody za daną część. Oznacza to, że warunkiem do uzyskania nagrody za I etap jest udział w II 

etapie. Nagroda za I etap należna jest w wysokości określonej w art. 5 pkt 3 bez względu na wynik II 

etapu.  

2. Etap I (Eliminacje) odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 r. za pośrednictwem strony 

internetowej www.lubietubyc.pomorska.pl w godzinach 10:00 - 22:00 na następujących warunkach:  

a) uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania danych (imię, nazwisko, adres mail i numer 

telefonu), które umożliwi ą Organizatorowi identyfikację uczestnika oraz kontakt z uczestnikiem,  

b) aby rozpocząć rozwiązywanie testu konkursowego należy kliknąć na przycisk „Rozpocznij test”,  

c) uczestnik Konkursu otrzymuje 20 pytań konkursowych, na które należy udzielić poprawnych 

odpowiedzi w jak najkrótszym czasie,  

d) test konkursowy jest testem wyboru - każde z 20 pytań jest opatrzone 4 propozycjami odpowiedzi, 

z których tylko jedna jest prawidłowa,  

e) po udzieleniu odpowiedzi na pytania należy kliknąć na przycisk „Wyślij odpowiedzi”, po tym 

kroku test zostanie zakończony, a uczestnik zostanie skierowany na stronę, na której uzyska 

informację o wyniku testu i czasie, w jakim został wypełniony,  

f) wynik testu wraz z czasem jego wypełnienia zostanie zapisany w bazie danych aplikacji a 

prawidłowe odpowiedzi zostaną przedstawione na serwisie po 22:00,  

g) czas wypełniania testu jest liczony od momentu kliknięcia na przycisk „Rozpocznij test” do 

momentu kliknięcia na przycisk „Wyślij odpowiedzi”,  

h) uczestnik Konkursu może przystąpić do wypełniania testu tylko jeden raz i aby wziąć udział w 

klasyfikacji, po jego rozpoczęciu musi go ukończyć,  

i) jeżeli test nie został zakończony, aplikacja nie zezwoli na ponowne jego rozpoczęcie.  

3. Etap II (Finał) – odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2. Organizator poinformuje 

finalistów o dokładnym terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia Finału za pośrednictwem e-

maila pod adres podany przez uczestnika podczas rejestracji do etapu I. Etap II (Finał) odbędzie się na 

następujących warunkach:  



a) finaliści konkursu odpowiedzą na szereg pytań dotyczących tematyki konkursowej oraz  

ogólnej wiedzy nt województwa,  

b) wypowiedzi finalistów na bieżąco będą oceniane przez członków Komisji Konkursowej,  

c) szczegółowe zasady przeprowadzenia etapu finałowego oraz kryteria oceniania  

zostaną przedstawione finalistom w dniu Finału w Urzędzie Marszałkowskim. 

 

Art. 5 Laureaci Konkursu 

1. W I etapie konkursu zostanie wyłonionych 20 finalistów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w 

najkrótszym czasie.  

2. Lista finalistów I etapu wraz z wynikami zostanie opublikowana na www.lubietubyc.pomorska.pl 

najpóźniej 30.05.2018 r. 

3. Finaliści I etapu wezmą udział w II etapie Konkursu oraz otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 

400 zł. pod warunkiem, że będą kontynuowali udział w II etapie. 

4. Laureatem Konkursu zostanie finalista, który uzyska największą liczbę punktów (zliczoną jako 

sumę poprawnie udzielonych odpowiedzi) w Finale. Punkty z I i II etapu nie sumują się.  

5. Laureat Finału otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł, zdobywca drugiego miejsca 

otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł, osoba która zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę w 

wysokości 1000 zł.  

6. W przypadku osób niepełnoletnich nagrodę w ich imieniu odbiera przedstawiciel ustawowy.  

 

Art. 6 Ochrona danych osobowych 

1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja zgodnie z Rozporządzeniem 

Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez Organizatora dla celów organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego podsumowania wyników 

Konkursu, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem 

danych.  

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?  

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-

672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408.  

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z 

wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail 

iod@polskapress.pl. 

3. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?  

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i 

przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich 

danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie/loterii/plebiscycie.  



Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów 

marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.  

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz  

archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych 

będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-

podatkowych.  

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony 

przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie 

usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych.  

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co 

będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych 

osobowych. 

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym. 

4. CZY MUSISZ NAM PODAWA Ć TWOJE DANE OSOBOWE?  

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie 

może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, 

spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, 

które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).  

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie 

dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie 

zgody.  

5. KOMU B ĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?  

Odbiorcami Twoich danych będą: 

• nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą 

ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki; 

• podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z 

wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, 

agencje reklamowe; 

• inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy 

kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej; 

• organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z 

prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

6. JAK DŁUGO B ĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?  

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich 

przetwarzania.  

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji 

przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli 



przez 10 lat+12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że 

wskazany powyżej okres 10 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten 

wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, 

problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla 

umów kończących się w danym roku.  

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów 

i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia 

zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.  

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje 

dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.  

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJ Ą CI UPRAWNIENIA W ZWI ĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.  

Twoje prawa to:  

• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach 

marketingu bezpośredniego; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli 

dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże  będziemy 

dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał 

uzasadniony powód; 

• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na 

podstawie Twojej zgody; 

• jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez 

nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: 

• droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl 

• zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 

Warszawa.  

 



Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy 

i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.  

8. PRAWO DO SKARGI 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili 

zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą uczestników po otrzymaniu informacji o 

celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego 

wypełniony został test konkursowy. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji 

uczestnika.  

10. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia 

rzetelności wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po 

opuszczeniu przez uczestnika strony Konkursu.  

11.  Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: IP, data bez godziny (dla anonimId i 

fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość wyniku testu, sposób głosowania, zestaw 

danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek 

systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera). 

 

Art. 7 Nagrody w Konkursie 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:  

a) nagrody finansowe w wysokości 400 zł dla 20 finalistów wyłonionych podczas I etapu Konkursu,  

b) nagroda finansowa dla laureata Finału Konkursu w wysokości 5000 zł,  

c) nagroda finansowa dla zdobywcy drugiego miejsca w Finale Konkursu w wysokości 2000 zł,  

d) nagroda finansowa dla zdobywcy trzeciego miejsca w Finale Konkursu w wysokości 1000 zł.  

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 200). Jeżeli w związku z 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. 

 

Art. 8 Reklamacje 

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie 

pisemnej pod adres: Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie 

„Znani Nieznani – test wiedzy 



2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie 

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.  

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

 

Art. 9 Odpowiedzialność 

1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu.  

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

3. Regulamin Konkursu pozostaje do wglądu w siedzibie Organizatora - Gazecie  

Pomorskiej w Bydgoszczy przy ul. Zamoyskiego 2 oraz na stronie www.pomorska.pl.  

4. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 609 050 421.  

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu o charakterze siły wyższej. 

 

Art. 10 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu lub przedłużenia trwania Konkursu.  

2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych 

powodów na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Konkursem. Zmiany 

niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich 

zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw 

Uczestników nabytych przed zmianą. 

 


