REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA PROFILU „SPEEDWAY EKSTRALIGA” NA
PORTALACH FACEBOOK.COM, TWITTER.COM I INSTAGRAM.COM
- FOTO PGE IMME IM. ZENONA PLECHA 2021 -
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I. Definicje
Terminy i sformułowania użyte w Regulaminie, w braku odmiennego zastrzeżenia, oznaczają:
Konkurs – konkurs ogłoszony i prowadzony przez Organizatora na portalu Facebook.com na
profilu
facebook.com/speedwayekstraliga
i
twitter.com/ekstraligatv
oraz
Instagram.com/speedwayekstraliga;
Regulamin – niniejszy dokument;
Organizator - Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3,
85-095 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000264778, numer NIP 5542694384, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 831.000 zł,
wpłacony w całości ”), będąca spółką zarządzającą ligą zawodową w sporcie żużlowym, tj.
rozgrywkami PGE Ekstraligi o Drużynowe Mistrzostwa Polski na żużlu;
Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie;
Nagroda – nagroda pieniężna, rzeczowa lub rzeczowo-pieniężna, określona przez
Szczegółowe Warunki Konkursu, którą Uczestnik nabywa poprzez zostanie zwycięzcą lub
laureatem konkursu;
Dane osobowe – dane laureata
II. Postanowienia ogólne
Podmiotem prowadzącym Konkurs i odpowiedzialnym za jego przebieg jest Organizator.
Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa
wyłącznie Regulamin, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter
informacyjny. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145,
z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Treść Regulaminu jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Bydgoszczy, ul.
Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz oraz na stronie http://www.speedwayekstraliga.pl,
na której Regulamin umieszczony jest w formacie PDF.
Z zastrzeżeniem procedury reklamacyjnej o której mowa w pkt IX Regulaminu, wszelkie
decyzje Organizatora dotyczące Konkursu są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w
odrębnym trybie.
Organizator Konkursu obowiązany jest udostępnić potencjalnym Uczestnikom Regulamin
oraz Szczegółowe Warunki Konkursu i umożliwić zapoznanie się z nimi najpóźniej w dniu
ogłoszenia Konkursu.

III. Warunki Konkursów
1. Organizator ogłasza Konkurs poprzez publikację posta konkursowego na portalu
Facebook.com, Twitter.com, Instagram.com na profilu facebook.com/speedwayekstraliga i
twitter.com/ekstraligatv oraz instagram.com/speedwayekstraliga. W treści posta
konkursowego Organizator zamieszcza w szczególności:
a) link do Regulaminu;

b) link do Szczegółowych Warunków Konkursu;
c) informację, że zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi akceptację Regulaminu oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Ogłaszając Konkurs Organizator publikuje, oraz udostępnia potencjalnym Uczestnikom
Szczegółowe Warunki Konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
Regulaminu. Szczegółowe Warunku Konkursu określają w szczególności:
a) nazwę Konkursu;
b) czas trwania Konkursu;
c) termin ogłoszenia zwycięzców lub laureatów Konkursu;
d) zadanie konkursowe i sposób jego wykonania;
e) ilość, rodzaj oraz wartość Nagród dostępnych w Konkursie.
3. O ile Szczegółowe Warunki nie stanowią inaczej:
a) Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej
b) Konkurs dotyczy dziedzin sportu i sztuki, a jego celem jest zwiększanie zainteresowania
rozgrywkami żużlowymi oraz promocja PGE Speedway Ekstraligi;
c) ogłoszenie zwycięzców lub laureatów Konkursu następuje w poście opublikowanym na
profilu facebook.com/speedwayekstraliga lub w komentarzu do posta konkursowego i na
portalu twitter.com/ekstraligatv i instagram.com/speedwayekstraliga.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie lub jakiekolwiek inne publikowane przez Uczestników
na
stronie
facebok.com/speedwayekstraliga
i
twitter.com/ekstraligatv
oraz
instagram.com/speedwayekstraliga materiały, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe,
erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie
akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, zawierające nawiązania do
symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające prawa autorskie osób trzecich
zostaną usunięte przez Organizatorów.
IV. Uczestnictwo
1. W Konkursie, jako Uczestnik, może wziąć udział tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., poz. 1145, z późn. zm.),
zamieszkała na terytorium Polski.
2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do
przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio
zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub
podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu, a
także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane powyżej staje się Uczestnikiem Konkursu
poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na
opublikowaniu publicznego komentarza do posta konkursowego opublikowanego na profilu
facebook.com/speedwayekstraliga
i
twitter.com/ekstraligatv
oraz
instagram.com/speedwayekstraliga lub podjęciu innej aktywności określonej przez
Szczegółowe Warunki Konkursu, w terminie jego trwania. Zgłoszenie uczestnictwa w

konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu i
Szczegółowych Warunków Konkursu.
5. Data i godzina zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie są rejestrowane przez
facebook.com/speedwayekstraliga
i
twitter.com/ekstraligatv
oraz
instagram.com/speedwayekstraliga.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z
nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika
postanowień Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować)
danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości
wraz z uzasadnieniem na profil Uczestnika na portalu Facebook.com.
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V. Nagrody
Uczestnikowi może być przyznana Nagroda za prawidłowe rozwiązanie zadania
konkursowego zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu.
Zgłoszone przez Uczestników rozwiązania zadań konkursowych będą oceniane przez Jury w
składzie 3 osób - przedstawicieli Organizatora. Członkowie Jury przy ocenie rozwiązania biorą
pod uwagę jego prawidłowość, czas zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, a gdy znajduje to
zastosowanie do Konkursu, także sposób realizacji zadania konkursowego (pomysłowość,
estetykę).
Ocenie podlegają wyłącznie prace Uczestników w terminie trwania Konkursu oraz spełniające
inne wymagania wskazane w Regulaminie lub Szczegółowych Warunkach Konkursu.
Uczestnik, którego rozwiązanie zadania konkursowego zostanie nagrodzone w wyniku decyzji
Jury uzyskuje prawo do Nagrody określonej w Szczegółowych Warunkach Konkursu.
Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do tylko jednej Nagrody w Konkursie.
Organizator przekazuje Uczestnikowi informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą
wiadomości
prywatnej
na
stronie
internetowej
http://www.facebook.com/speedwayekstraliga
i
twitter.com/ekstraligatv
oraz
instagram.com/speedwayekstraliga w terminie regulaminowym lub za pomocą poczty
elektronicznej. Jednocześnie Uczestnik zostanie poproszony o odbiór Nagrody we wskazanej
przez Organizatora formie – informacja zostanie podana w odpowiedzi na wiadomość
prywatną na stronie internetowej http://www.facebook.com/speedwayekstraliga i
twitter.com/ekstraliga/tv oraz instagram.com/speedwayekstraliga lub za pomocą poczty
elektronicznej. Warunkiem przyznania Nagrody jest odesłanie wypełnionej i podpisanej
zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik i integralną część
Regulaminu.
Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia
swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może
zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent
pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się
Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce w
szczególności w przypadku:
a) odmowy przyjęcia Nagrody lub nieodebrania Nagrody przez Uczestnika w terminie
określonym Regulaminem;
b) braku, w terminie 3 dni, odpowiedzi Uczestnika na wiadomość Organizatora skierowaną
do niego w celu przekazania informacji o wygranej (milczące nieprzyjęcie nagrody);

c) dyskwalifikacji Uczestnika.
9. Wydanie Nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W
przypadku, gdy uzyskanie Nagrody skutkuje powstaniem po stronie Uczestnika obowiązku
podatkowego na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), do Nagrody uzyskanej przez
Uczestnika przyznawana jest dodatkowa nagroda pieniężna. Wysokość dodatkowej nagrody
pieniężnej stanowi równowartość 10 % łącznej wartości Nagrody uzyskanej przez Uczestnika i
samej dodatkowej nagrody pieniężnej.
10. W wypadku, o którym mowa w ust. 9 zd. 2 i 3 Organizator, jako płatnik podatku, pobierze od
Uczestnika który uzyskał Nagrodę i dodatkową nagrodę pieniężną, kwotę odpowiadającą
wartości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych – w wysokości 10 % od łącznej
wartości nagród. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora do Urzędu
Skarbowego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
VI. Postanowienia dodatkowe
1. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani
stowarzyszony z portalem www.facebook.com, instagram.com/speedwayekstraliga lub
twitter.com/ekstraligatv, który nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników
Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie. Facebook jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California
Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com lub www.twitter.com i
instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu przez Organizatora.
2. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo do niezamieszczania, w
szczególności w sieci Internet (zwłaszcza za pośrednictwem stron internetowych oraz
wszelkich mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube),
jakichkolwiek treści lub materiałów (np. zdjęć, filmów, wpisów, postów, memów) – zwłaszcza
z przebiegu lub dotyczących Konkursu, które w jakikolwiek sposób naruszałyby dobra
osobiste Organizatora (np. godzących w dobre imię lub renomę Organizatora lub rozgrywek
PGE Ekstraligi) jego władz, przedstawicieli, pracowników, współpracowników lub
wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu, bądź w jakikolwiek inny sposób
działałyby na szkodę Organizatora, jego władz, przedstawicieli, pracowników,
współpracowników lub wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu, w tym w
szczególności jakichkolwiek treści lub materiałów obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób
sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności
organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom
Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe
wyliczenie i odprowadzenie ewentualnego podatku od Nagród do właściwego urzędu
skarbowego ponosi Organizator.
4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik
Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: bestofthebest@speedwayekstraliga.pl.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 847, z póz. zm.).
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VII.
Dane Osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga
Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz).
W realizacji Konkursu Organizator przetwarza następujące dane Uczestników:
a) nazwę profilu Uczestnika w portalu Facebook.com lub twitter.com oraz imię i/lub
nazwisko Uczestnika, jeżeli zawarte są w nazwie profilu Uczestnika w portalu
facebook.com lub twitter.com i instagram.com – w celu przeprowadzenia Konkursu,
oceny rozwiązań zadań konkursowych, wyłonienia nagrodzonych Uczestników, kontaktu
z Uczestnikiem
b) imię, nazwisko, numer PESEL lub NIP, dane adresowe – wyłącznie w przypadku
Uczestników, którym przyznana została Nagroda, w celu umożliwienia jej przekazania i
rozliczenia oraz w celu spełnienia ciążących na organizatorze obowiązków podatkowych.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą
przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celach określonych w ust. 2 powyżej.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Konkursu
lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących
zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez
Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem
przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją
Uczestnika z udziału w Konkursie).
Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie
i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje w publicznej sieci Internet wyłącznie imię i nazwisko
laureatów (nick z Facebooka lub Twittera i Instagrama) – w związku z przeprowadzeniem
Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.
Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie, a w zakresie o którym mowa w ust. 2 lit. b) także do uzyskania
Nagrody.
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
W zakresie danych, o których mowa w ust. 2 lit. a) zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tak podanych danych na zasadach
określonych w Regulaminie. W zakresie danych, o których mowa w ust. 2 lit. b) Uczestnik
wyraża zgodę na ich przetwarzanie w odpowiedzi na zawiadomienie o uzyskaniu Nagrody o
którym mowa w pkt V ust. 6 Regulaminu, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o
treści stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem
(Organizatorem) pod adresem e-mail: bestofthebest@speedwayekstraliga.pl lub
korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora (Organizatora).
VIII.
Dane Osobowe
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu, wykorzystanych w nim materiałów,
grafik i innych utworów przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje
w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2. W przypadku, gdy rozwiązanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest utworem w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Uczestnik, który otrzymał w Konkursie Nagrodę, udziela Organizatorowi, z dnie
odebrania Nagrody, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwoływalnej oraz nieograniczonej
czasowo ani terytorialnie licencji na wykorzystanie tak powstałego utworu na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie odpłatne lub
dokonywane w celu osiągnięcia dochodu.
3. Na mocy licencji, o której mowa w ust. 2 Organizator ma także prawo dokonywać zmian i
przeróbek w utworze, w tym łączyć go z innymi utworami.
4. Uczestnik udzielający licencji wyraża zgodę na wykorzystanie utworu bez wskazywania
autorstwa utworu.
5. Uczestnik nie będzie wykonywał w stosunku do utworu, na który udziela licencji, zależnych
praw autorskich.
IX. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy mogą
zgłaszać w wiadomości prywatnej na stronie internetowej facebook.com/speedwayekstraliga
lub twitter.com/ekstraligatv i instagram.com/speedwayekstraliga w czasie trwania Konkursu
oraz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny opis reklamacji.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni roboczych.
X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora i
znajduje zastosowanie do konkursów ogłoszonych od dnia 06.12.2020 roku.
2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Załączniki:
1. wzór Szczegółowych Warunków Konkursu
2. wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych laureatów

Załącznik nr 1 – wzór Szczegółowych Warunków Konkursu
Szczegółowe Warunki Konkursu
I.
II.
III.
IV.

Nazwa konkursu: Foto PGE IMME im. Zenona Plecha 2021
Początek trwania konkursu: 18.06.2021
Koniec trwania konkursu: 19.06.2021 godz. 23:59
Termin ogłoszenia zwycięzców lub laureatów: do 27.06.2021 do godz. 23:59
Treść zadania konkursowego:

1. Fotoreporterzy akredytowani na PGE IMME im. Zenona Plecha – 1 zdjęcie
dowolnego formatu bez logo autora
2. Kibice obecni na PGE IMME im. Zenona Plecha - 1 zdjęcie dowolnego formatu bez
logo autora
- zdjęcie należy wysyłać wyłącznie drogą mailową na adres bestofthebest@speedwayekstraliga.pl
- zdjęcie musi zostać wykonane 18.06.2021 podczas PGE IMME im. Zenona Plecha w Toruniu
- z jednego adresu mailowego można wysłać wyłącznie jedno zdjęcie, w przypadku wysłania więcej
niż jednej odpowiedzi konkursowej, organizator ma prawo ich nie uwzględnić
- w temacie maila w poczcie elektronicznej należy wpisać Fotoreporter lub Kibic

V.

Nagrody w konkursie:
W konkursie przewidziano 1 laureata w kategorii Kibic i 1 laureata w kategorii Fotoreporter.
Dla każdej kategorii Nagrodą będzie: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości
nagrody;

Jury konkursowe zastrzega sobie prawdo do wyboru laureatów.

VI.

Inne postanowienia zmieniające postanowienia Regulaminu:

Załącznik nr 2
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa profili na portalu Facebook.com i
Instagram.com lub Twitter.com, numer PESEL/numer NIP w celu przeprowadzenia Konkursu oraz
przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
Wyrażam nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego
wizerunku przez Organizatora w publicznej sieci Internet, a także na łamach gazet, dzienników,
Internetu, portalach społecznościowych i w oficjalnych mediach współpracujących z
Organizatorem oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z
rozpowszechnianiem mojego wizerunku.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie przez EŻ, w celach określonych w zdaniu
poprzednim, moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska podmiotom
współpracującym z EŻ (w szczególności Polskiemu Związkowi Motorowemu oraz sponsorom,
partnerom, kontrahentom i licencjobiorcom EŻ, a także mediom, w tym również nadawcom
telewizyjnym).
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o administratorze danych, stanowiącą pkt VII
Regulaminu.

