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§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu pn. ODKRYJ TORUŃSKIE TRASY ROWEROWE jest Gmina Miasta Toruń, 

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 879-000-10-

14 oraz numer statystyczny REGON: 871118856. 

 

§ 2 

Założenia Ogólne 

1. Celem Konkursu jest promocja turystyki rowerowej. 

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2094). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, 

zakładem wzajemnym, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.torun.pl. Zadanie 

Konkursowe będzie udostępnione na stronie Mój Toruń w serwisie społecznościowym Facebook. 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, współfinansowany ani prowadzony przez 

serwis Facebook. 

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba 

fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała 

na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich 

małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.  

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

 

§ 3 

Zasady Prowadzenia Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i odbywać się będzie w turach: 

I tura  30.06.-06.07.2021 

II tura 07-13.07.2021 

III tura 18-24.08.2021 

IV tura 25-31.08.2021 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

1) Wykonać relację zdjęciową (min. 3 zdjęcia) ze wskazanej w zadaniu Konkursowym trasie 

rowerowej. Na początku każdej tury zostanie ogłoszona unikalna trasa.  

2) Umieścić ją na Facebook lub Instagramie oznaczając  #Toruńnarowery 

3) Przesłać link do posta na adres fb@um.torun.pl, w przypadku braku konta na portalu Facebook lub 

Instagram należy przesłać fotorelację na wskazanego wyżej adres e-maila.  

 

§ 4 

Zgłoszenia i ocena  

1. Spełnienie warunków zawartych w § 3 traktowane jest jako zgłoszenie w Konkursie, w przypadku 

niedopełnienia któregoś z punktów zgłoszenie nie będzie podlegało ocenie Konkursowej. 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje pięcioosobowe Jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury pod uwagę weźmie oryginalność i pomysłowość fotorelacji. 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

 

 

http://www.torunzapolceny.pl/
mailto:fb@um.torun.pl
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§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od terminu zakończenia każdej z tur (§ 3 ust 1) 

2. Nagrodzeni laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników 

za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem e-maila. 

3. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani, pod rygorem utraty prawa do nagrody, najpóźniej 

w ciągu 3 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody: podać swoje dane 

osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie, obejmującym łącznie cztery tury konkursowe wskazane w § 3 ust.1, to: 

1) 8 voucherów do toruńskiego sklepu rowerowego o wartości 200 zł każdy, 

2) 4 vouchery do znanej sieci księgarń o wartości 100 zł każdy, 

3) 4 zestawy gadżetów promocyjnych Torunia. 

2. W każdej turze zostanie wyłonionych trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody za zajęcie: 

1) Pierwszego miejsca – voucher do sklepu rowerowego o wartości 200zł oraz zestaw gadżetów 

promocyjnych Torunia, 

2) Drugiego miejsca - voucher do sklepu rowerowego o wartości 200zł, 

3) Trzeciego miejsca – voucher do sieci księgarń o wartości 100 zł. 

3. Jury wyłoni łącznie dwunastu laureatów, po trzech w każdej z tur konkursowych. 

4. Nagrody zostaną przekazane drogą odbioru osobistego lub drogą pocztową, gdzie termin i sposób ich 

odbioru laureaci ustalą z Organizatorem telefonicznie lub drogą mailową. 

5. Nagroda o których mowa w ustępie 1 nie mogą być przyznane po raz kolejny laureatowi niniejszego 

konkursu. 

 

 § 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, jest: Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu,  

87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, NIP 879-000-10-14.  

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych. 

3. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres 

siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@um.torun.pl. 

4. W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.torun.pl. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 danych) („RODO”) w następujących celach i w oparciu 

o następujące podstawy prawne: 

1) w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu promocji Konkursu i jego 

wyników na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia oraz FB „Mój Toruń”, prowadzenia 

statystyk liczby zgłoszeń osób biorących udział w Konkursie, monitorowania zasięgu Konkursu. 

2) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego praw). 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/podmioty biorące udział w przeprowadzeniu 

Konkursu:  

1) operatorzy systemów informatycznych; 
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2) pracownicy Urzędu Miasta Torunia nadzorujący prawidłowy przebieg Konkursu; 

3) członkowie Jury Konkursowego; 

4) podmioty archiwizujące dokumenty. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu 

o profilowanie wywołujące skutki prawne.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu określony niniejszym regulaminem, 

a po tym czasie przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez 

okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). Dane osobowe będą również 

przetwarzane w celach analitycznych, archiwalnych oraz statystycznych do czasu osiągnięcia celu przez 

Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą. 

9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz do ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

10. PRAWO DO SPRZECIWU - w przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych 

w oparciu o usprawiedliwiony interes Administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych 

celów, jeżeli osoby, których dane dotyczą wniosą sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Osoby, 

których dane dotyczą mają prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczącego ich danych osobowych, gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest 

uzasadniony szczególną sytuacją, w której się osoby, których dane dotyczą znalazły lub (2) dane 

osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, 

w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Osoby, których dane dotyczą 

mogą wnieść sprzeciw pisząc na adres e-mail iod@um.torun.pl. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w udziału w Konkursie. 

Niepodanie niezbędnych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału 

w Konkursie.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie na stronie 

www.torun.pl . 

 


