Regulamin konkursu w ramach Turystycznej Majówki
na profilu MZK na Facebooku
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§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
konkurs w ramach Turystycznej Majówki.
Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o., z siedzibą w
Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, REGON:
341227892, NIP: 8790177233, KRS: 0000406721, kapitał zakładowy: 42 967 000,00 zł (dalej
„Organizator”) oraz Urząd Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100
Toruń, NIP: 879-000-10-14.
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje
z chwilą przystąpienia do Konkursu.
Informacje związane z ochroną danych osobowych zawiera §8 – Klauzula informacyjna
Administratora danych osobowych.
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z
o.o. znajdują się pod adresem: https://mzk-torun.pl/34-rozklad/800-klauzula-informacyjna.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094.).
Konkurs realizowany jest przez Organizatorów jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.
919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1145 ze
zm., dalej: „k.c.”).
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu
obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu,
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia
do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
Konkurs odbywa się w dwóch częściach. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej bądź
obu częściach Konkursu.
§ 2
Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz
najpóźniej w chwili dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 13 rok życia (dalej:
„Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz spełnieniem
poniższych warunków przez Uczestnika:
a) jest osobą fizyczną;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu
serwisu Facebook;
e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
f) korzysta wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook.
4. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przez
Organizatora.

5. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, która stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu. Skan zgody należy przesłać na adres e-mail Organizatora:
marketing@mzk-torun.pl w terminie obowiązywania Konkursu.
§ 3
Nagrody
1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa w niniejszym
paragrafie, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w części 1. konkursu jest 13 dwuosobowych wejściówek na
zwiedzanie Izby Pamięci w zajezdni tramwajowej oraz przejazd po Toruniu zabytkowym
tramwajem wraz z przewodnikiem 30 kwietnia 2022 r. o godz. 15.30. Nagrodą w części 2.
konkursu są 24 dwuosobowe wejściówki na przejazd zabytkowym tramwajem w dn. 1-3 maja
2022 r. o godz. 16.00 i 17.00.
3. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
4. Wyróżniony uczestnik (dalej: „Laureat”) może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie
przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
§ 4
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru
Laureata, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3
(słownie: trzy ) osoby wskazane przez Organizatora.
§ 5
Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs zostanie zrealizowany w serwisie społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o., prowadzonym pod adresem
www.facebook.com/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo-190398104409639/ w dniach 20--22 kwietnia
2022 r. do godz. 12:00 – część 1., zaś 26 kwietnia w godz. 12.00-15.00 – część 2.
3. Zadaniem Uczestnika części 1. konkursu jest napisanie swojej propozycji hasła lub
krótkiego wierszyka zawierającego słowa „tramwaj” oraz „maj” lub „majówka” (dalej:
„Zadanie Konkursowe 1”). Zadaniem Uczestnika części 2. konkursu jest podanie poprawnej
odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane w poście konkursowym (dalej: „Zadanie
Konkursowe 2”).
4. Zadanie Konkursowe 1 należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym, na stronie
www.facebook.com/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo-190398104409639/. Odpowiedź na Zadanie
Konkursowe 2 należy podać, dzwoniąc 26 kwietnia 2022 r. w godz.. 14.00-15.00 pod nr tel.
56 612-18-39.
5. Za moment opublikowania komentarza pod postem konkursowym uważa się moment, w
którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu Facebook.
6. Każdy Uczestnik może umieścić dowolną liczbę Zadań Konkursowych 1 (w osobnych
komentarzach pod postem). Zadanie Konkursowe 1 można umieścić w okresie trwania
konkursu. Każdy uczestnik może zadzwonić z poprawną odpowiedzią na Zadanie konkursowe
nr 2 dowolną ilość razy.

7. Po opublikowaniu komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe 1, Uczestnik nie może
dokonywać w nim żadnych zmian.
8. Umieszczając Zadanie Konkursowe 1 Uczestnik oświadcza, że jest ono jego autorstwa i
przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do umieszczonego Zadania
Konkursowego, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także że nadesłane Zadanie
Konkursowe nie narusza praw osób trzecich.
9. Organizator oświadcza, że do przeprowadzania Konkursu nie będzie wykorzystywać
prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Użytkownika, który
zamieści wulgarne, niestosowne komentarze albo takie, które Organizator uzna za
nieodpowiednie.
11. Zadania Konkursowe 1 zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, niecenzuralne,
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności,
naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub
naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profilu.
§ 6
Wyniki konkursu i odbiór nagród
1. 13 Laureatów części 1. Konkursu zostanie wyłonionych w drodze oceny Komisji, powołanej
przez Organizatora. Laureatami części 2. Konkursu będą pierwsze 24 osoby, które dodzwonią
się z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe.
2. Każde Zadanie Konkursowe 1 zgłoszone do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
3. Członkowie Komisji w Zadaniu Konkursowym 1 oceniać będą:
- zgodność tematu odpowiedzi z tematyką Konkursu,
- kreatywne podejście do podjętej tematyki.
4. Organizator ogłosi Laureatów części 1. Konkursu dnia 25 kwietnia 2022 r., zaś części 2. Konkursu
27 kwietnia na fanpage’u MZK w Toruniu Sp. z o. o. pod adresem www.facebook.com/MZK-wToruniu-Sp-z-oo-190398104409639/
5. Warunkiem odebrania przez Laureata nagród w części 1. Konkursu jest przesłanie w ciągu 24
godzin od momentu zakończenia konkursu i ogłoszenia zwycięzców, za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres marketing@mzk-torun.pl, danych kontaktowych w postaci: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
6. Laureat musi odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora (ul. Sienkiewicza 24/26,
Toruń) w terminie wskazanym przez Organizatora. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
7. W celu identyfikacji Laureata, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument
potwierdzający tożsamość.
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3, przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do
nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 7
Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.
3. Organizator oświadcza, że serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności wobec
każdego Uczestnika.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
5. Organizator oświadcza, że serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu Konkursu.
Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną
odpowiedzialność.
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§ 8
Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (Miejski Zakład
Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczona z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26, 87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, REGON: 341227892, NIP: 8790177233, KRS: 0000406721,
kapitał zakładowy: 42 967 000,00 zł).
Wszelka komunikacja związana z przetwarzaniem danych osobowych wymaga przesłania
wiadomości pocztą e-mail pod adres iodo@mzk-torun.pl lub pocztą tradycyjną na adres
Organizatora, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych".
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konkursie, a ich usunięcie
uniemożliwia kontynuowanie udziału w Konkursie lub odebranie nagrody w przypadku wygranej.
Dane Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego)
zostaną usunięte w terminie 7 dni, licząc od daty ogłoszenia Laureatów. Administrator informuje,
że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń
w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do
wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Organizatora jako niezbędne dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora oraz obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
realizacja i zarządzenie Konkursem, w tym realizacja umów z Uczestnikami (w szczególności
przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie ewidencji Uczestników, ustalanie Laureata, ogłaszanie
Laureata),
zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w związku
z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do
udostępnienia informacji będących w posiadaniu Organizatora.
Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
Administrator nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych
i przetwarza wyłącznie dane podane przez Użytkownika. Dane nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na
wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

§ 9
Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi drogą mailową pod adres: marketing@mzktorun.pl lub drogą pocztową na adres ul. Sienkiewicza 24/26, Toruń, z dopiskiem „Konkurs

Turystyczna Majówka” w terminie 30 dni od daty opublikowania listy Laureatów lub
stwierdzenia naruszeń w sposobie funkcjonowania konkursu lub stwierdzenia naruszeń
Regulaminu.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko
i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres
znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2022 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.mzktorun.pl

Załącznik nr 1

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) na udział w konkursie
organizowanego przez
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

1. Wyrażam zgodę na udział Uczestnika .................................................................................................
(imię i nazwisko) w Konkursie w ramach Turystycznej Majówki, zgodnie z Regulaminem Konkursu,
z którym zapoznałem się i akceptuję jego warunki.
2. Co więcej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 w celu przeprowadzenia Konkursu oraz doręczenia Nagrody.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem
poinformowany o administratorze danych osobowych, prawie wglądu do podanych danych oraz
możliwości ich poprawiania.
3. Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska lub nicku, którym posługuje się Uczestnik na
Facebooku w celu ogłoszenia informacji o zwycięstwie w Konkursie w miejscu wskazanym
w Regulaminie Konkursu.

.............................................................................................
Miejscowość i data oraz czytelny podpis opiekuna
prawnego (rodzica) Uczestnika Konkursu

