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REGULAMIN KONKURSU 

„4 Łapy w Podróży” 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa w sposób szczegółowy zasady Konkursu „4 Łapy w Podróży”, 

w  którym uczestnicy mają za zadanie, w formie komentarza pod postem na oficjalnym profilu 

Kolei Śląskich sp. z o.o. na Facebooku, umieścić zdjęcie przedstawiające ich zwierzę 

podróżujące pociągiem Kolei Śląskich (dalej: „zdjęcie”).  

2. Organizatorem Konkursu są Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  

przy ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice. 

3. Fundatorem nagrody jest spółka Koleje Śląskie sp. z o.o. 

4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 

 

§2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności  

do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie 

Facebook.com; 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zleceniobiorcy, usługodawcy, 

inni współpracownicy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (tj. zstępni i osoby pozostające z nimi 

w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków).  

4. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem Organizatorowi praw oraz 

zgody do jego przetwarzania na polach eksploatacji, takich jak publikowanie, zwielokrotnianie, 

utrwalanie, a także przetwarzanie do celów komercyjnych oraz promocyjnych. Uczestnik 

wyraża również zgodę na realizację przez Organizatora praw zależnych w rozumieniu prawa 

autorskiego. 

5. Uczestnicy Konkursu umieszczają zdjęcie w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs 

na profilu Kolei Śląskich na Facebooku – od chwili publikacji postu do dnia 26 lipca 2022 r. do 

godziny 12:00. 

§3 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega umieszczeniu zdjęcia w formie komentarza pod postem 

opublikowanym na oficjalnym profilu Kolei Śląskich sp. z o.o. na Facebooku, 

przedstawiającego zwierzę pasażera, podróżujące pociągiem Kolei Śląskich (dalej: „zdjęcie”).  

2. Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę reakcji: „lubię to” (kciuk w górę) oraz „super” 

(czerwone serduszko) otrzyma nagrodę w postaci zestawu gadżetów Kolei Śląskich.  

3. Każda osoba biorąca udział w Konkursie przysyła zdjęcie w formie komentarza pod postem 

na oficjalnym profilu Kolei Śląskich sp. z o.o. na Facebooku, umieszczając zdjęcie wykonane 

osobiście, do którego posiada prawa (majątkowe i osobiste) w rozumieniu ustawy z dnia  
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4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062  

z późn. zmianami). 

4. Zdjęcie nie może naruszać dobrego imienia Kolei Śląskich i podmiotów z nimi związanych, nie 

może być nośnikiem treści ośmieszających, pornograficznych, treści o charakterze 

dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje 

lub prawo. 

5. Przewóz zwierząt musi być zgodny z „Regulaminem przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez 

Koleje Śląskie” dostępnym na stronie https://bit.ly/3aSEImA. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, 

a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika 

i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.  

 

 

§4 

Komisja konkursowa 

 

1. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) 

składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Organizatora. 

2. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili  

w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

3. Komisja decyduje, czy zdjęcie spełnia wymagania konkursu oraz o przyznaniu nagrody. 

 

§5 

Nagroda 

  

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów przekazanych przez Organizatora osobom 

wskazanym przez Komisję. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 27 lipca 

2022 r., do godziny 18:00. 

3. Laureat będzie mógł osobiście odebrać nagrodę w Centrum Obsługi Pasażera znajdującego 

się na Dworcu w Katowicach. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie danych  

w wiadomości prywatnej wysłanej ze strony Kolei Śląskich w serwisie Facebook, w tym 

imienia, nazwiska i adresu mailowego, w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody.  

4. Odbiór osobisty nagród możliwy będzie w terminie od 28 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r., 

w czasie godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażera. 

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem do dnia 02 sierpnia 2022 r., 

nagroda przepada. 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

https://bit.ly/3aSEImA
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terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§7 

Obowiązek informacyjny 

 

 

Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu są Koleje Śląskie sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice.  

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:  

a) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO  

w celu możliwości spełnienia przyrzeczenia publicznego przez administratora; 

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie; 

b) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskich Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein 

i  Norwegia; 

c) Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń 

wynikających z niniejszego Konkursu; 

d) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich 

sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi 

obowiązującymi przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie 

wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa), a także prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie (o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, 

a konieczność przetwarzania danych osobowych nie jest realizowana na innej podstawie 

prawnej). 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, 

wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Z powyższych 

praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji 

i pomocy w  zakresie realizacji powyższych praw udzieli Ochrony Danych (Dane kontaktowe 

do Inspektora Ochrony Danych: iodo@kolejeslaskie.pl  

e) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Organizator może przekazywać 

podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług, oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom 

lub organom do tego uprawnionym.  

f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 


