REGULAMIN KONKURSU
Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Organizatorem konkursu „KajTeroz - rowerowe lato” („Konkurs”), jest Nextbike Polska
S.A. w restrukturyzacji wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000646950, NIP: 895-198-10-07 („Organizator”).
§ 2. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 - 756 Warszawa
e-mail: biuro@nextbike.pl
tel.: +48 22 208 99 90
§ 3. Do udziału w Konkursie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne będące
konsumentami w rozumieniu Art. 221 kodeksu cywilnego, bez względu na
obywatelstwo i miejsce zamieszkania, które w okresie trwania Konkursu skomentują
post konkursowy na stronie internetowej facebook.com/kajteroz, a w publiczny
komentarzu opublikują, zdjęcie, którego elementem będzie rower miejski systemu
Chorzowski Rower Miejski zwanego również KajTeroz oznaczone w komentarzu
# tagami: #chorzowwprawiawruch #KajTerozNaLato.
§ 4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez
Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również
osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu oraz członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 5. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 21.06.2020 do 19.07.2020 roku.
Art. 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 1.

§ 2.

§ 4.
§ 5.

Konkurs polega na zamieszczeniu publicznego posta zawierającego zdjęcie, którego
elementem będzie rower miejski systemu Chorzowski Rower Miejski zwanego
również Kajteroz.
Aby zgłosić swoją propozycję i tym samym wziąć udział w Konkursie, należy
opublikować komentarz ze zdjęciem w komentarzu pod jednym z postów
konkursowych, oznaczyć komentarz # tagami #chorzowwprawiawruch i
#KajTerozNaLato.
Zgłoszenia będzie można zamieszczać przez cały okres trwania Konkursu.
Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny, przy czym złożenie Zgłoszenia w
trybie określonym w Regulaminie oznacza, że:
1.
dany Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje,
2.
praca konkursowa została wykonana przez Uczestnika osobiście,
3.
praca jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie naruszają praw,
dóbr lub interesów osób trzecich, ani też nie są obciążone prawami osób

4.

trzecich, nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji, a ich eksploatacja w
zakresie objętym Regulaminem nie będzie wyłączona, ograniczona lub
utrudniona w części lub całości przez prawa osób trzecich;
każdy Uczestnik oświadcza, iż w przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych
w ust. 4 powyżej, sam zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie
odpowiedzialny, wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
jednocześnie Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać
z powyższego tytułu.

Art. 2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§ 1. Prawidłowo dokonane zgłoszenia zostaną poddane ocenie dokonanej przez Komisję
Konkursową, składającą się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
§ 2. Zgłoszenia będą oceniane zarówno pod kątem oryginalności pracy, jak i pod względem
artystycznym i estetycznym w odniesieniu do nadesłanych prac.
§ 3. W terminie do 72 godzin od daty zakończenia Konkursu, zostanie wyłonionych 10
zwycięzców Konkursu.
§ 4. Zwycięzcami Konkursu będą ci z Uczestników, których pomysły zawarte w Zgłoszeniu
zostaną uznane za najlepsze przez Komisję Konkursową.
§ 5. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej bezpośrednio po rozstrzygnięciu, za
pośrednictwem komentarza we wpisie konkursowym.
§ 6. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie przez Zwycięzcę konta w systemie
Chorzowski Rower Miejski zwanego również Kajteroz, jak również przekazanie
danych na podstawie których nastąpi identyfikacja użytkownika w systemie.
Zgłoszenie w celu wydania nagrody należy dokonać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Organizatora : marketing@nextbike.pl

Art. 3. NAGRODY W KONKURSIE I ICH WRĘCZENIE
§ 1. Nagrodami w Konkursie jest:
1.
10 doładowań w systemie Chorzowski Rower Miejski zwanego również
Kajteroz o wartości 50 zł każde.
§ 2. Nagrody wydane Uczestnikom, będącym podatnikami w Polsce, korzystają ze
zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst
jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).
§ 3. W przypadku, gdy nagrody zostaną wydane Uczestnikom, będącym podatnikami w
innych krajach, będą oni zobowiązani do ewentualnego odprowadzenia podatku od
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nagrody, o ile obowiązek taki wynika z prawa podatkowego w kraju, w którym
podatnikiem jest dany Uczestnik.
Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, i
poprawnego zidentyfikowania użytkownika w systemie.
W przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora,
dany Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji nagrodę otrzyma kolejny
Uczestnik, którego praca zawarta w Zgłoszeniu, została najwyżej oceniona przez
Komisję Konkursową.
Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

Art. 4. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH
§ 1. Z chwilą złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na
Organizatora, na podstawie niniejszego postanowienia, autorskie prawa majątkowe
do rozporządzania i korzystania z tych utworów – w zakresie jego przeznaczenia
określonego niniejszym Regulaminem – na czas ich trwania i bez ograniczenia
terytorium oraz na polach eksploatacji określonych w Art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn.
zm.), w tym w szczególności na niżej określonych polach eksploatacji, bez ograniczenia
techniki, formatu, standardu lub systemu w zakresie:
1.
utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania w dowolnej ilości
egzemplarzy i kopii utworów, dowolną techniką, w tym w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu
metody zapisu magnetycznego lub optycznego lub w jakiejkolwiek innej formie,
2.
przeglądania i wykorzystywania utworów, w tym w szczególności:
a) wprowadzania do obrotu elektronicznego, w tym poprzez sieć Internet,
b) umieszczania w zasobach komputerów,
c) skalowania na potrzeby wykonania reprodukcji i rozpowszechniania,
d) rozpowszechniania,
e) wykorzystywania podczas pokazów publicznych,
f) przesyłania przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu,
g) prezentowania, wyświetlania, ukazywania oraz wprowadzania do pamięci
komputera,
h) tworzenia utworów zależnych w zakresie określonym w § 2 poniżej.
§ 2. Uczestnik zezwala Organizatorowi wedle uznania Organizatora na dokonywanie
opracowań utworu lub przeniesień nie stanowiących opracowania (w tym dla celów
tworzenia innych utworów lub włączenia do innych utworów). Uczestnik zezwala
Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia na rozporządzanie i
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korzystanie z opracowań utworu lub przeniesień w zakresie eksploatacji zgodnej z
Regulaminem (autorskie prawa zależne).
Organizator ma prawo nie eksploatowania utworów.

Art. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 1. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i roszczenia Uczestników, związane z ich udziałem w
Konkursie winny być przedmiotem postępowania reklamacyjnego, prowadzonego
przez Organizatora.
§ 2. Każdy Uczestnik ma prawo złożyć reklamację do Organizatora w terminie do
24.07.2020 roku, przesyłając na adres Organizatora listem poleconym reklamację
zawierającą imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji, zwięzły opis
reklamowanej sprawy oraz przedstawienie żądania Uczestnika. Reklamacje nadane po
dniu wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
§ 3. Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w terminie 14 dni od daty
otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Uczestnika
listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Art. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj.
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. Z administratorem można się skontaktować
poprzez adres e-mail: daneosobowe@nextbike.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
§ 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się skontaktować
Klienci poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem
www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem tel. +48 22 208 99 90 lub
pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji Z Inspektorem
Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
§ 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym
przekazania nagrody konkursowej, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi
przekazanie nagrody.
§ 4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane
1.
w celu przeprowadzenia Konkursu; w takiej sytuacji podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
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danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora
polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);
2.
w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa,
w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
3.
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym
usługi na rzecz Administratora związane z przeprowadzeniem Konkursu;
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia Konkursu (w tym przekazania nagrody konkursowej), a w zakresie
niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub
obrony przed roszczeniami przez Administratora – do okresu ich przedawnienia. Po
tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym
z przepisów prawa.
Uczestnikom Konkursu przysługuje:
1.
prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
2.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w
§3 ust. 1 i ust. 3 powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla
celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na
adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres info@nextbike.pl

Art. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dostępnych w sieci
Internet mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
§ 2. Regulamin
Konkursu
dostępny
będzie
na
stronie
internetowej:
www.kajteroz.pl/konkurs-kajteroz-rowerowe-lato/ oraz w siedzibie Organizatora.
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Polityka prywatności udostępniona jest na stronie internetowej pod adresem
https://nextbike.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.
skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych,
2.
doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za
wszelkie inne działania operatora pocztowego,
3.
zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów,
przeglądarek oraz platformy facebook.com,
4.
czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony facebook.com.
Przesłanie do Organizatora zgłoszenia do Konkursu w trybie określonym niniejszym
Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem, których nie udało się rozwiązać w trybie reklamacji, będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.

