
 

Regulamin konkursu „Bike Challenge w Gminie Dopiewo” 

1. Organizatorem konkursu „Bike Challenge”, zwanego dalej konkursem, jest 

Gmina Dopiewo. 

2. Konkurs organizowany jest w terminie od 24 sierpnia do 3 września 2018 r. 

3. Uczestnikiem konkursu może być mieszkaniec Gminy Dopiewo. 

4. Nagrodą w konkursie jest kod upoważniający do udziału w zawodach rowerowych 

„ŠKODA Poznań Bike Challenge” na dystansach: 120 km, 50 km, 11 km oraz rajd 

dziecięcy, które odbędą się 23 września 2018 r. Trasa wyścigu przebiegać będzie 

przez Gminę Dopiewo. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

6. Nagrody (pakiety startowe) przewidziano dla 20 uczestników konkursu: 

 5 pakietów dla dystansu 120 km 

 5 pakietów dla dystansu 50 km 

 5 pakietów dla dystansu 11 km 

 5 pakietów dla dystansu rajd dziecięcy. 

7. Zgłoszenie konkursowe należy wysłać e-mailem pod adres konkurs@dopiewo.pl 

wraz z podaniem: danych kontaktowych, zdjęcie z rowerem na szlaku rowerowym 

znajdującym się na terenie Gminy Dopiewo (wybór miejsca: 

www.dopiewo.pl/szlaki-rowerowe) 

W temacie e-maila należy podać: „Bike Challenge w Gminie Dopiewo”.  

Zgłoszenie powinno zostać wysłane w wyznaczonym terminie o którym mowa w 

pkt. 2 Regulaminu i zawierać:  

 Zdjęcie konkursowe,  

 Dane kontaktowe: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon 

kontaktowy, e-mail kontaktowy. 

8. Po otrzymaniu nagrody konkursowej (kodu), należy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy na stronie organizatora rajdu „ŠKODA Poznań Bike Challenge”: 

www.bike-challenge.pl/pl/poznan/form 

9. Nagrody wygrane w konkursie nie mogą być sprzedawane. 

10. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych. 

12. Nagroda zostanie laureatowi przekazana po odesłaniu podpisanej klauzuli: 

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”. 

13. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie danych przez 

Uczestnika Konkursu, jest niezbędne do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu. 

14. Uczestnik Konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, 

uprawniającej go do korzystania ze zdjęcia konkursowego oraz danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu - na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności do 

jego publikacji na stronie dopiewo.pl, w Czasie Dopiewa, na profilu na 

facebook’u, utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami. 

15. Konkurs rozstrzygnie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele 

Urzędu Gminy Dopiewo.  
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16. Zdjęcia konkursowe, w ocenie Komisji Konkursowej, muszą wyróżniać się pod 

względem: pomysłowości i estetyki. 

17. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

18. Organizator będzie kontaktować się z uczestnikami konkursu: drogą mailową bądź 

telefoniczną. 

19. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidywana w pkt.6 Regulaminu o 

przyznaniu nagrody będzie decydowała kolejność wpływu zgłoszenia.  

20. Organizator konkursu ma prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

21. Uczestnik konkursu z chwilą wysłania zgłoszenia konkursowego oświadcza, że 

akceptuje niniejszy Regulamin.  

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie i celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika, 

ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych 

Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla 

wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez 

Uczestnika Konkursu licencji. 

2. Administratorem zebranych danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika 

Konkursu jest Wójt Gminy Dopiewo z siedzibą w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. 

Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61 8148 331, e-mail: 

urzad_gminy@dopiewo.pl, strona: www.dopiewo.pl 

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik Konkursu może 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo na adres: 

iod@dopiewo.pl lub pisemnie - na adres Administratora, o którym mowa w pkt. 

2, dot. ochrony danych osobowych.  

4. Dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni lub do dnia zakończenia 

procesu udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

6. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili do przenoszenia, ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, w związku z sytuacją szczególną Uczestnika. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych 

osobowych. 
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