
§ 1. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 
konkursie „Bezpieczny Rower”. Organizatorem Konkursu „Bezpieczny Rower” 
(dalej „Konkurs”) jest Fundacja Eltrox Razem Bezpieczniej ul. Warszawska 74, 
42-202 Częstochowa, NIP: 9492242793, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000836977 w Sądzie Rejonowym w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy (dalej „Organizator”). Majątek 
Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł przyznany  
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte 
w trakcie działalności Fundacji. 
 
2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profilu Fundacji Eltrox Razem 
Bezpieczniej na portalu społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem: 
https://www.facebook.com/FundacjaEltroxRazemBezpieczniej/ (dalej: „Konkurs”). 

3. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator oraz firma 
fabrykarowerów.com Wojciech Kluk, NIP 9491731751, ul. Antoniego 
Słonimskiego, 42-218 Częstochowa. 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach 
hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz 847 z późn. zm.) i nie 
podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy. 

7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad przedstawionych w 
niniejszym Regulaminie. 

8. Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się 
Regulaminem Konkursu, nie zgłasza uwag co do jego treści oraz zobowiązuje 
się do przestrzegania jego postanowień. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień 
niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów 
prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na 
przeprowadzenie konkursu. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby 
zatrudnione przez spółkę E-commerce Partners Sp. z o.o. 

11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 2. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs trwa od godz. 9:00 w dniu 26 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 w 
dniu 20 lipca 2020 r. 

2. Udział w Konkursie biorą jedynie zgłoszenia zarejestrowane w tym czasie. 

https://www.facebook.com/FundacjaEltroxRazemBezpieczniej/


§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do 
czynności prawnych, poniżej  18 roku życia mogą brać udział w Konkursie pod 
warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. 

2. Za Uczestnika Konkursu uznaje się autora filmiku wideo i przekazanych 
treści. 

3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie filmiku wideo 
przedstawiającego przygotowanie do bezpiecznego poruszania się rowerem po  
drodze, a zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez opublikowanie go 
pod postem konkursowym, (dalej: „Zgłoszenie”). Przygotowanie do 
bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze powiązane jest z filmem 
wyprodukowanym przez organizatora #bezpiecznyrower. 

4. Uczestnik może udostępnić w Konkursie jedno Zgłoszenie. 

5. Do czasu zakończenia konkursu Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich 
Zgłoszeń udostępnionych w Konkursie. Zgłoszenia usunięte nie będą brały 
udziału w ocenie końcowej. 

6. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu Uczestników, 
których Zgłoszenia są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, 
normami społecznymi i obyczajowymi w szczególności, jeśli mogą naruszyć 
czyjekolwiek dobra osobiste, zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści, 
zawierają przekazy reklamowe oraz informacje handlowe, lub w inny sposób 
godzą w dobre imię bądź interes Organizatora. 

§ 4. Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagrody”) jest rower marki: TREK. 

2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu 
ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W sytuacji, gdy któryś z 
Uczestników chciałby zrezygnować z Nagrody poinformuje niezwłocznie o tym 
fakcie Organizatora. 

3. Zwycięzca nie może przenosić prawa odbioru Nagrody na inne osoby. 

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród. 

1. Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, zostaną przyznane 
Uczestnikom Konkursu, których Zgłoszenia zostaną uznane przez komisję 
powołaną przez Organizatora (dalej: „Komisja”) za najciekawsze i najbardziej 
pomysłowe. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

2. W skład Komisji wchodzą: 
a) Michał Adamus 
b) Maciej Gołębiowski 
c) Edyta Jeziorek 



3. Powołana przez Organizatora Komisja, składająca się z trzech osób 
wyznaczonych przez Organizatora dokona w terminie do 23.07.2020 r. wyboru 
najlepszych Zgłoszeń, a następnie przyzna ich autorom – Uczestnikom 
Konkursu Nagrody. 

4. Organizator poinformuje o nagrodzonych Zgłoszeniach w komentarzu pod 
postem konkursowym. 

5. Dodatkowo, autorzy zwycięskich zgłoszeń, w ciągu 1 dnia od rozstrzygnięcia 
konkursu, otrzymają wiadomość za pośrednictwem serwisu społecznościowego 
Facebook.com z informacją o wygranej. Warunkiem przesłania nagrody będzie 
podanie adresu korespondencyjnego i nr tel. Uczestnika Konkursu. 

6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie do 7 dni od dnia 
otrzymania odpowiedzi od Uczestnika. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub 
opóźniających dostarczenie Nagrody. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość 
doręczenia przez pocztę/kuriera listów/przesyłek z nagrodami. 

§ 6. Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłane przez niego Zgłoszenie zostało 
przygotowane przez niego, nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w 
szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób 
trzecich. 

2. Dane osobowe (imię i nazwisko lub nick z serwisu Facebook.com) 
zwycięzców zostaną umieszczone pod postem konkursowym. 

3. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika 
Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji dla 
Organizatora do Zgłoszenia (w zakresie praw autorskich i artystycznego 
wykonania, jeżeli zostało utrwalone na Zgłoszeniu), z prawem do udzielania 
sublicencji, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz promocją i 
reklamą Organizatora i klubu sportowego na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalania Zgłoszenia każdą możliwą techniką; 

b) zwielokrotniania utrwalonego Zgłoszenia bez żadnych ograniczeń 
ilościowych, w każdej możliwej technice; 

c) wprowadzenia utrwalonego Zgłoszenia do pamięci komputera i sieci 
multimedialnych, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania 
Zgłoszenia w ramach ww. sieci, 

d) rozpowszechniania utrwalonego każdą możliwą techniką Zgłoszenia, w tym 
wprowadzania go do obrotu, każdym możliwym sposobem, 



e) wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na 
których Zgłoszenie utrwalono stosownie do nin. ustępu lit." a" i lit. „b", 

f) wystawiania Zgłoszenia, 

g) publicznego udostępniania Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

h) wykorzystania Zgłoszenia przez Organizatora w celach informacyjnych, 
promocyjnych  
i marketingowych 

i) publikację Zgłoszenia na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i 
wewnętrznych), 

j) wykorzystywanie Zgłoszenia do tworzenia utworów zależnych, a następnie 
używania tak powstałych utworów na polach eksploatacji pkt a)-j) bez względu 
na ilość nadań, emisji,  
czy wytworzonych egzemplarzy, 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Zgłoszenia wyłącznie własnego 
autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie zdjęć i cytatów 
pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów lub naruszających prawa osób 
trzecich. 

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniach 
jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub 
naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, 
propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie 
treści zostaną wyeliminowane z Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie 
Zgłoszenia pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a 
w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego 
się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma 
prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 7 Regulaminu. 

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw 
majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym 
Zgłoszeniem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie 
koszty, jakie podmioty te poniosły w związku z naruszeniem praw lub dóbr 
osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim – Zgłoszenia. 

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko 
Organizatorowi, z tytułu naruszenia określonych w niniejszym Regulaminie 
praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia 
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę osób, których wizerunek został 
wykorzystany w nagraniu, na upublicznienie go i dalsze zwielokrotnianie. W 
przypadku gdy Uczestnik wykorzysta wizerunek osób biorących udział w 



nagraniu bez ich zgody, albo w sposób niedostateczny poinformuje ich o 
sposobie wykorzystania nagrania będzie ponosił odpowiedzialność względem 
tych osób z wyłączeniem Organizatora. 

7. Treść zgody stanowi załącznik do Regulaminu. 

8. Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia przeciw 
Organizatorowi z tytułu wykorzystania Zgłoszenia na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 

§ 7. Procedura reklamacyjna 

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu mogą być 
zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (adres: Fundacja Eltrox Razem 
Bezpieczniej, ul. Warszawska 74, 42-202 Częstochowa) lub za pośrednictwem 
wiadomości email, wysłanej na adres kontakt@fundacja.eltrox.pl, w trakcie 
trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 
14 dni od dnia jego rozstrzygnięcia. Reklamacje wpływające po wskazanym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby 
składającej reklamację (np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny) w celu 
poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W treści reklamacji 
należy wskazywać, czego dotyczy z podaniem możliwie dokładnego opisu 
zaistniałego problemu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od 
daty ich otrzymania. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku 
jej rozpatrzenia listem poleconym, wysłanym w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia reklamacji. 

4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu związanym z 
przebiegiem, rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu, obowiązkami prawnymi, 
dochodzeniem i zabezpieczeniem roszczeń wynikających z organizacji 
Konkursu. 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi 
art. 6 ust. 1 b i c RODO. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do 
przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Odmowa podania danych 
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Za dane osobowe 
Organizator przyjmuje: imię, nazwisko, nick, wizerunek oraz opcjonalnie adres 
do korespondencji i nr tel. (w przypadku zwycięzców). 



5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora oraz podmiotom 
upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa. 

6. Organizator/Administrator nie zamierza przekazywać danych Uczestników 
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, 
ich zmian bądź usunięcia. 

8. Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych: 

− prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

− prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

− prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d, 
e RODO 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa 

1. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników nie dłużej 
niż jest to konieczne tj. co najmniej przez okres trwania konkursu, a w 
przypadku osób które wygrały 

Konkurs dodatkowo przez 6 lat po jego zakończeniu w celach dowodowych 
oraz w celu spełnienia realizacji obowiązków ustawowych w tym podatkowych. 

2. W oparciu o przekazane przez Uczestników dane Administrator nie będę 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, w 
przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
przepisy prawa polskiego. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem 
WWW zawartym w poście konkursowym oraz w wersji papierowej w siedzibie 
Organizatora. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. do dnia zakończenia 
Konkursu, ogłoszenia wyników i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 


