
 

 

 

Regulamin Konkursu 

„Karta dla Młodych” 

zwany dalej „Regulaminem” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Karta dla Młodych” („Konkurs”) jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-954 Warszawa), ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000013098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł, NIP 5251022800, REGON 

011778739 („Organizator”). Organizator prowadzi Konkurs na zlecenie Alior Bank Spółki Akcyjnej z 

siedzibą w Warszawie (02-232 Warszawa), ul. Łopuszańska 38d, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, kapitał zakładowy: 1.305.539.910,00 zł 

opłacony w całości, NIP 1070010731, REGON 141387142 („Bank”). 

2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2  

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest propagowanie korzystania z usług bankowych, w szczególności Konta dla Młodych, jak i 

kart płatniczych, przez osoby młode od 13 do 17 roku życia. 

 

§ 3  

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba niepełnoletnia w wieku od 13 do 17 roku życia 

(„Niepełnoletni”):  

1) której rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na uczestnictwo w Konkursie zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu, oraz 

2) która w dniu przesłania Zgłoszenia w Konkursie posiada Konto Jakże Osobiste („Konto dla 

Młodych”) założone przez jego rodzica lub opiekuna prawnego wraz z kartą debetową 

Mastercard wydaną do tego konta. Jeśli osoba niepełnoletnia nie posiada Konta dla Młodych oraz 

karty debetowej Mastercard wydanej do tego konta, a chciałaby wziąć udział w Konkursie, jego 

rodzic lub opiekun prawny, w okresie trwania Konkursu, może założyć dla tej niepełnoletniej 

osoby Konto dla Młodych, a następnie zawnioskować o wydanie karty debetowej Mastercard do 

tego konta.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Każdy Uczestnik, ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z 

uczestnictwa w Konkursie, poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Konkursu na skrzynkę 



 

 

 

kontakt@tworzrelacje.pl w tytule e-maila wpisując: Rezygnacja z udziału w Konkursie „Karta dla 

Młodych”.  

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów prawa, 

dobrych obyczajów oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich w szczególności innych twórców. 

4. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy, współpracownicy Banku, dzieci pracowników i 

współpracowników oraz członkowie ich najbliższej rodziny, przez których rozumie się osoby najbliższe w 

rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego. 

 

§ 4  

Okres trwania Konkursu 

1. Konkurs trwa od 02.01.2023 r. do 12.02.2023 r. (powyżej i dalej: „Okres trwania Konkursu”). W tym 

czasie należy spełnić wszystkie warunki Regulaminu wymagane do udziału w Konkursie. 

2. Okres trwania Konkursu nie obejmuje czasu składania reklamacji. 

 

§5  

Warunki udziału w Konkursie 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy poczynić poniższe kroki: 

 

POINFORMOWANIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O KONKURSIE  

a) rodzic/opiekun prawny Niepełnoletniego jest informowany o Konkursie przez 

Niepełnoletniego w ten sposób, że Niepełnoletni podaje adres e-mail rodzica/opiekuna 

prawnego na stronie Konkursu www.tworzrelacje.pl („Strona Konkursu”) w celu 

poinformowania rodzica/opiekuna prawnego przez Organizatora o chęci wzięcia udziału w 

Konkursie przez Niepełnoletniego; rodzic/opiekun prawny Niepełnoletniego może także sam 

pozyskać informacje o Konkursie i wyrazić stosowną zgodę na udział Niepełnoletniego w 

Konkursie, a także wypełnić pozostałe warunki jego Uczestnictwa zgodnie z lit. b) poniżej; 

b) w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany zgodnie z lit. a) powyżej, Organizator 

przesyła:  

(i) informacje o Konkursie wraz z instrukcją założenia Konta dla Młodych i instrukcją 

wnioskowania o kartę debetową Mastercard do tego konta oraz  

(ii) formularz zgody na udział Niepełnoletniego w Konkursie wraz z formularzem 

zgłoszeniowym, a także klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych Niepełnoletniego oraz rodzica/opiekuna prawnego.  

Jeśli Niepełnoletni posiada już Konto dla Młodych oraz kartę debetową Mastercard wydaną 

do tego konta, instrukcja założenia konta i instrukcja wnioskowania o kartę debetową 

Mastercard do tego konta ma wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny.  

Jeśli Niepełnoletni nie posiada Konta dla Młodych, przed dokonaniem zgłoszenia do Konkursu 

i wyrażeniem przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w Konkursie konieczne jest 



 

 

 

założenie przez rodzica/opiekuna prawnego Niepełnoletniego Konta dla Młodych oraz 

zawnioskowanie o kartę debetową Mastercard do tego konta.  

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
c) rodzic/opiekun prawny po założeniu Konta dla Młodych dla Niepełnoletniego oraz 

zawnioskowaniu o kartę debetową Mastercard do tego konta (o ile wcześniej warunki te nie 

zostały spełnione), uzupełnia przesłany mu aktywny formularz zgody na udział 

Niepełnoletniego w Konkursie i odbiór Nagrody w formie wskazanej w Regulaminie (wysłany 

w formie e-mail, o którym mowa w lit.  b) powyżej oraz dostępny na Stronie Konkursu), 

podaje dane osobowe Niepełnoletniego niezbędne do udziału Niepełnoletniego w Konkursie, 

tj. imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, 4 ostatnie cyfry numeru karty, potwierdza 

zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych swoich i 

Niepełnoletniego w celu wzięcia udziału w Konkursie, a także wyraża zgodę na rzecz Alior 

Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na dokonanie weryfikacji informacji i założeń uczestnictwa 

w Konkursie stanowiących tajemnicę bankową i udostępnienie tych informacji 

Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, co równoznaczne jest z 

wyrażeniem, stosownie do art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.), zgody na udostępnienie informacji objętych tajemnicą 

bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 tej Ustawy; 

DZIAŁANIA UCZESTNIKA 
d) Uczestnik w Okresie trwania Konkursu, ale przed wykonaniem zadania, o którym mowa w 

pkt e) poniżej, dokonuje transakcji na dowolną kwotę kartą Mastercard przypisaną do 

rachunku Konto dla Młodych; 

e) Uczestnik przesyła odpowiedź na zadanie konkursowe po otrzymaniu od Organizatora 

wiadomości e-mail, wysłanej do Uczestnika po spełnieniu warunków, o których mowa 

powyżej; Uczestnik zgłasza się do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego 

(„Zadanie konkursowe”) polegającego na stworzeniu filmiku (max 200 MB, max 60 sekund), 

zdjęcia (max 10MB) , którym Uczestnik odpowie na pytanie „Jaką pasję chcesz pokazać 

światu?”. Odpowiedź na Zadanie konkursowe powinna być udzielona w formularzu 

elektronicznym załączonym do wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora zgodnie z 

powyższym. 

2. Bank będzie weryfikował warunki określone w ust. 1 lit. c) powyżej, stanowiące informacje o charakterze 

tajemnicy bankowej, zgodnie z danymi w systemach bankowych.  Spełnienie warunków będzie 

przypisywane Uczestnikom zgodnie z informacją systemową.  

3. Zgłoszenie do Konkursu uznaje się za przyjęte z momentem przesłania Zadania konkursowego przez 

Uczestnika, pod warunkiem spełnienia uprzednio wszystkich warunków udziału opisanych Regulaminem, 

spełnionych najpóźniej do dnia 12.02.2023 r. 

4. Zadanie konkursowe musi być odpowiedzią w formie filmiku lub zdjęcia. Odpowiedź na Zadanie 

konkursowe musi być autorską, stworzoną przez Uczestnika odpowiedzią, nie może naruszać praw osób 



 

 

 

trzecich, zawierać ich danych osobowych, nie może naruszać dobrego imienia, dobrych obyczajów, 

odniesienia do podmiotów konkurencyjnych wobec Banku, a także obrażać uczuć religijnych, odnosić się 

do poglądów politycznych, zawierać treści wulgarnych, obraźliwych wobec określonych grup osób, 

seksistowskich, homofobicznych, rasistowskich i innych godzących w prawa, poglądy i konkretne osoby 

lub grupy osób. Zgłoszenia zawierające odpowiedzi o ww. treściach nie będą brały udziału w Konkursie.  

 

§6 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

Nagroda I Stopnia - udział Uczestnika w warsztatach influencerskich organizowanych w Cosmos 

Muzeum w dniach 11.03.2023 o wartości 4615,00 zł oraz gimbal model FEIYUTECH Vlog Pocket 

2 o wartości 399,00  zł; Organizator przewidział 15 takich Nagród; 

a. Nagroda II Stopnia – lampa pierścieniowa RGB model LED VOGEL SF400 o wartości 129,00 zł; 

Organizator przewidział 15 takich Nagród 

Wszystkie wskazane wyżej nagrody łącznie zwane są w Regulaminie „Nagrodami”. 

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Stosownie do treści art. 

21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Organizator postanowił o przyznaniu laureatom Nagród dodatkowych 

nagród pieniężnych – w przypadku Nagrody I Stopnia o wartości 557,05 zł, w przypadku Nagrody II 

Stopnia o wartości 14,33 zł. Kwotę tę Organizator potrąci i odprowadzi, jako płatnik tego podatku, na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

3. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ich 

równowartość pieniężną. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania 

Nagrody na osoby trzecie. 

4. Każdy Uczestnik może uzyskać prawo do tylko jednej Nagrody w Konkursie z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 

Regulaminu. W przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody temu samemu Laureatowi, 

przysługuje mu prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody.  

5. Nagrody nie wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

§7 

Przyznanie Nagród 

1. Organizator powołał komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora, której ocenie pod względem 

kreatywności, oryginalności i zgodności z treścią Zadania konkursowego poddane zostaną odpowiedzi 

na Zadanie konkursowe, celem wyłonienia Laureatów Konkursu. 

2. W terminie najpóźniej do 20.02.2023 r. Komisja wyłoni, spośród wszystkich Zgłoszeń spełniających 

warunki Regulaminu, Laureatów - autorów najlepszych odpowiedzi na Zadanie konkursowe, którzy 

staną się laureatami Konkursu, uprawnionymi do otrzymania Nagrody (w Regulaminie jako „Laureaci”).  

3. Komisja wybierze 30 Laureatów, którzy staną się Laureatami Konkursu z listy właściwej: 15 pierwszych 

Laureatów stanie się Laureatami Nagrody I Stopnia, Laureaci na miejscach od 16-30 Laureatami 



 

 

 

Nagrody II Stopnia. Jeśli, Laureat Nagrody I Stopnia utraci prawo do Nagrody, uprawnionym do 

Nagrody będzie pierwszy w kolejności Laureat Nagrody II Stopnia, który nie otrzymał wcześniej 

Nagrody I Stopnia, nawet jeśli wcześniej odebrał już Nagrodę II Stopnia. Dodatkowo Komisja wybierze 

30 Laureatów rezerwowych do Nagrody II Stopnia. Jeśli Laureat utraci prawo do Nagrody II Stopnia, 

prawo do przechodzi na rzecz pierwszego w kolejności wybranego Laureata rezerwowego do Nagrody 

II Stopnia. Nagrody II Stopnia przyznawane są Laureatom z listy rezerwowej w kolejności ich wyboru. 

To czy do Laureata rezerwowego trafia Nagroda II Stopnia, zależne jest od momentu utraty prawa do 

Nagrody przez Laureata z listy właściwej. Nagrody te przyznawane są w kolejności znalezienia się przez 

nie w puli Nagród rezerwowych.  

4. W terminie do 21.02.2023 r. Organizator powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą wiadomości e-

mail przesłanej na adres e-mail podany przy dokonywaniu Zgłoszenia. 

5. W terminie 72 godzin od dnia przesłania Laureatowi wiadomości e-mail z informacją o Nagrodzie 

Laureat zobowiązany jest do uzupełnienia aktywnego formularza dostępnego po kliknięciu w link 

zawarty w tej wiadomości. Uzupełnienie formularza polega na podaniu swoich danych osobowych 

niezbędnych do wydania Nagrody – imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny do 

wysyłki Nagrody II Stopnia albo w przypadku Nagród I Stopnia imię i nazwisko, numer telefonu i 

wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w trakcie warsztatów stanowiących 

Nagrodę I Stopnia, która to zgoda ma formę podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego skanu 

dokumentu załączonego do formularza. Uczestnik potwierdza także, że zapoznał się z treścią klauzuli 

informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

6. Nagrody II Stopnia są wydawane przesyłką pocztową lub kurierską najpóźniej do dnia 28.02.2023 r. na 

adres podany w formularzu Laureata. 

7. Organizator opublikuje listę Laureatów, wskazując ich imię oraz spersonalizowany kod Zgłoszenia 

udostępniony Uczestnikowi po przesłaniu odpowiedzi na Zadanie konkursowe. Lista Laureatów 

zostanie opublikowana na Stronie Konkursu najpóźniej w dniu 24.02.2023 r. 

 

§8 

Licencja 

1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z 

którym Uczestnik:  

a)     potwierdza, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi, posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa 

autorskie do przesłanej odpowiedzi, oraz, że jego prawa do odpowiedzi nie są w żaden sposób 

ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z 

żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez 

Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich; 

b) przesyłając Organizatorowi odpowiedź, ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej 

treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.  



 

 

 

2. Uczestnik z chwilą zamieszczenia odpowiedzi udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i 

terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do 

odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez 

zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w 

szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie na Stronie 

Konkursu w celu opublikowania przez Organizatora wybranych odpowiedzi, na social mediach Alior 

Bank, w komunikatach i materiałach wewnętrznych Banku oraz w konkursach i komunikatach 

branżowych.  

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do odpowiedzi, w zakresie 

uzasadnionym wykorzystywaniem odpowiedzi na powyższych polach eksploatacji, w tym do 

dokonywania modyfikacji, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu 

modyfikacji. 

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do odpowiedzi oraz 

zobowiązuje się do niewykonywania wobec odpowiedzi osobistych praw autorskich. 

5. Organizator uzyskuje autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi zwycięskich na podstawie art. 921 § 3 

k.c. oraz zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z 

Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na polach eksploatacji, o 

których mowa powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do odpowiedzi. 

6. Uczestnik wyraża zgodę Organizatorowi na sublicencjonowanie odpowiedzi na rzecz Banku i udzielanie 

dalszych upoważnień do wykonywania praw zależnych.  

 

§ 9 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, należy zgłaszać w formie 

wiadomości e-mail na adres: kontakt@tworzrelacje.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie 

powiadomiony w formie elektronicznej, na adres podany w reklamacji, z chwilą rozpatrzenia reklamacji, 

w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.  

 

§10 

Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego zbieranych na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu, jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-

954 Warszawa), ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 (zwany w niniejszym paragrafie „Administratorem”).  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, poprzez którego można skontaktować się z 

Administratorem w związku z przetwarzaniem danych osobowych abi@iq-marketing.pl Z 

mailto:abi@iq-marketing.pl


 

 

 

Administratorem można kontaktować się także listownie na adres jego siedziby z dopiskiem „dane 

osobowe” na kopercie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, w tym na potrzeby wydania Nagród, rozpatrzenia ew. reklamacji, na zasadach określonych w 

Regulaminie. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników i Laureatów w celu wzięcia 

udziału w Konkursie i jego rozstrzygnięcia jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit f RODO, który jest tożsamy z celem Konkursu polegającym na promocji usług Administratora, 

wywiązaniu się z przyrzeczenia publicznego przez Organizatora, jak również z chęci promocji twórczości 

internetowej wśród najmłodszych odbiorców. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym 

następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w 

celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym. Ponadto dane osobowe Laureatów (w tym dane z 

protokołów odbioru Nagrody) przetwarzane są na podstawie wykonania obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze tj. przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej związanej z wydaniem 

Nagród i ew. zapłatą podatku przez Organizatora na wypadek kontroli podatkowej, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgodą na udostępnienie 

danych stanowiących lub mogących stanowić tajemnice bankową udostępnianych przez Alior Bank S.A. 

na podstawie zgody, o której mowa w §5 ust. 1 lit. c Regulaminu przetwarzane są na podstawie zgody, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy: 

a) dane Uczestników i ich rodziców oraz dane dotyczące spełnienia warunków Konkursu – przez 

okres trwania Konkursu oraz do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a jeśli 

przetwarzane są na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia; 

b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń związanych z Konkursem, 

c) dane przetwarzane w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym do czasu 

wykonania tego obowiązku okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym 

wydano Nagrodę na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych 

osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 

zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (o ile przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes 

Administratora), a jeśli przetwarzane są na podstawie zgody do przenoszenia danych osobowych oraz do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed cofnięciem zgody 

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi hostingowe (na potrzeby prowadzenia 

korespondencji e-mailowej), programistyczne, księgowe, prawne czy kurierskie.  

 
 



 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie 

będzie to naruszało praw nabytych Uczestników. Zmiany zostaną zakomunikowane Uczestnikom e-

mailem z 7 dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w 

przypadku: 

a. konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

organizacji Konkursu; 

b. konieczności wynikającej z decyzji organów państwowych kierowanych do Organizatora lub 

Banku; 

c. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Uczestników lub bezpiecznego dla Uczestników funkcjonowania systemów, za pośrednictwem 

których przeprowadzany jest Konkurs; 

d. konieczności zaradzenia awariom technicznych systemów, za pośrednictwem których 

przeprowadzany jest Konkurs; 

e. sytuacji wpływającej na organizację i uczestnictwo w Konkursie, spowodowanej zaostrzeniem – 

z punktu widzenia Konkursu i jego toku – przepisów prawnych dot. epidemii covid-19 lub też 

pogorszeniem się w Polsce sytuacji epidemicznej, która miałaby wpływ na Konkurs i jego tok.  

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 


