REGULAMIN KONKURSU NA LOGOTYP SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO
OMG-G-S „MEVO”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na logotyp systemu roweru metropolitalnego OMG-G-S
„Mevo” (dalej jako Konkurs) jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk –
Gdynia – Sopot (dalej jako Organizator).
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora i zdefiniowanych niżej
uczestników konkursu (dalej jako Uczestnik), reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom
działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniających
wymogów w nim określonych.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z
udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku,
gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne
do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również
w przypadku, gdy uczestnik konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu,
korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań
konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych
odpowiedzi lub użycie treści, do których nie ma praw autorskich.
6. Organizator nie ma obowiązku informowania uczestników o wykluczeniu z
konkursu.
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursów będzie czuwała Komisja
Konkursowa (dalej jako Komisja) składająca się z wybranych przez Organizatora
członków w liczbie zmiennej. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają
zmianom.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia (prace konkursowe), jak
również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub
utrudniony dostęp do serwisu internetowego rowermetropolitalny.pl z przyczyn
on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w
sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia
komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
11. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora,
członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób.
§3 Zasady ogólne:
1. Konkurs składa się z jednego (1) etapu.
2. Konkurs trwa od dnia 8.06.2018 r. do dnia 18.06.2018 r.
3. Celem konkursu jest wyłonienie logotypu dla projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot pod nazwą
“Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”.
4. Organizator wskaże Uczestnikom cztery logotypy systemu MEVO, na które
Uczestnicy będą mogli oddać swój głos w głosowaniu internetowym. Uczestnicy
będą mogli oddawać głowy na jeden wybrany przez nich logotyp.
5. Ostateczny logotyp systemu MEVO zostanie wyłoniony w głosowaniu
internetowym.
6. Wybrany logotyp systemu MEVO będzie umieszczony na rowerach, totemach i
tablicach informacyjnych, materiałach promocyjnych, stronie internetowej itp.
rzeczach wchodzących w skład Systemu Roweru Metropolitalnego realizowanego
przez Organizatora.
§4 Przebieg konkursu:
1. Logotypy zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 08.06.2018 r. na stronie
internetowej www.rowermetropolitalny.pl.
2. Głosowanie na logotyp systemu MEVO odbywać się będzie za pośrednictwem
strony internetowej wskazanej w §4 pkt.1 w dniach: od dnia 08.06.2018 r. godz.
12:30 do dnia 18.06.2018 r. godz. 13:00

3. Każda osoba głosująca na logotyp systemu MEVO może oddać jeden głos.
4. Głosujący zobowiązany jest podać swoje dane osobowe tj.: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu.
5. Głosujący może podać uzasadnienie wyboru logotypu systemu MEVO, na który
oddał swój głos.
6. Wynik konkursu zostanie podany do dnia 30.06. 2018 r. na stronie internetowej
wskazanej w §4 p.1.
§5 Nagrody i zwycięzcy
1. Wśród osób, które uzasadniły wybór logotypu, na który głosują, Komisja wybierze
minimum 12 najbardziej oryginalnych odpowiedzi, które nagrodzi miesięcznym
karnetem na SRM, minimum 12 oryginalnych odpowiedzi, które nagrodzi
podwójnymi voucherami do kina oraz minimum 15 oryginalnych odpowiedzi,
które nagrodzi upominkami od Partnerów. Wartość każdej z nagród nie
przekroczy kwoty 50 zł.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, a zwycięzcy nie mogo przenieść
praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Otrzymujący nagrodę ma prawo
zrzec się prawa do przyznania mu nagrody składając Organizatorowi stosowne
oświadczenie na piśmie.
3. Nagrody zostaną wręczone do dnia 30.07.2018 r. lub przesłane pocztą listem
poleconym na wskazany przez zwycięzcę adres do korespondencji.
§6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać w formie wiadomości email wysłanej na adres
kontakt@rowermetropolitalny.pl w terminie do 7 dni od dnia zakończenia
Konkursu.
2. Tytuł wiadomości z reklamacją powinna zaczynać się od słowa reklamacja,
zapisanego wielkimi literami.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych
4. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data
dostarczenia wiadomości do wskazanej skrzynki email. Otrzymanie zgłoszenia
zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną w ciągu 24h w dnie robocze.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od daty
ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w
formie odpowiedzi na wiadomość email zawierającą reklamację.
§7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: Dane Osobowe) pozyskanych
w ramach Konkursu jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-GdyniaSopot, nr KRS 0000398498, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez
Stowarzyszenie należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kontakt@rowermetropolitalny.pl
lub
z
inspektorem
ochrony
danych:
biuro@metropoliagdansk.pl
3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez
Stowarzyszenie w różnych uzasadnionych celach i przez różne okresy czasu. Poniżej
przedstawiono informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania
Danych Osobowych:

Lp.

Cel przetwarzania

1.

Przeprowadzenie konkursu i
wyłonienie zwycięzców

2.

Promowanie konkursu oraz
systemu „Mevo” poprzez
upublicznienie w środkach
masowego przekazu oraz
portalach
społecznościowych: imienia,
nazwiska, treści
uzasadnienia wyboru
logotypu, a także informacji
o przyznanej Uczestnikowi
nagrodzie
Ewentualne ustalenie,
dochodzenie i obrona
wzajemnych roszczeń

3.

Podstawa prawna
przetwarzania
Dobrowolna zgoda
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Dobrowolna zgoda
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Prawnie uzasadnione
interesy Stowarzyszenia
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przetwarzania
Do czasu upływu
terminu przedawnienia
wzajemnych roszczeń –
dotyczy wszystkich
Uczestników konkursu
Bezterminowo, do
momentu cofnięcia przez
Uczestnika zgody, ale nie
później niż do czasu
upływu terminu
przedawnienia
wzajemnych roszczeń dotyczy uczestników,
którym przyznano
nagrody
Do czasu upływu
terminu przedawnienia
wzajemnych roszczeń –
dotyczy wszystkich
Uczestników konkursu

4. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane
Osobowe mogą być udostępnianie firmie zajmującej się obsługą informatyczną
naszego Stowarzyszenia oraz Konkursu .
5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Danych Osobowych
Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1) dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
2) żądania sprostowania Danych Osobowych - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
4) żądania usunięcia Danych Osobowych w przypadku gdy:
a) Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w
inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania Danych
Osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie Danych
Osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych,
d) Dane Osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,
e) Dane Osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
5) żądania przeniesienia Danych Osobowych,
6) cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich
przetwarzania.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych
Osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże brak ich udostępnienia i wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie.
8. Wyrażenie zgody na upublicznienie danych Uczestnika: imienia, nazwiska, treści
uzasadnienia wyboru logotypu oraz informacji o przyznanej nagrodzie jest
dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
9. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 8 upoważnia Stowarzyszenie do
przetwarzania danych objętych zgodą w szczególności do ich udostępnienia w
mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu w celu promowania
Konkurs oraz system roweru metropolitalnego „Mevo".
10. Stowarzyszenie nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
11. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy), ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
12. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Z dniem opublikowania niniejszego Regulamin na stronie internetowej Konkursu
zastępuje on w całości poprzednią wersję Regulamin z dnia 08 czerwca 2018 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz do
przedłużenia okresu trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi
powyższe zmiany na stronie internetowej Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz prawo
niewyłonienia zwycięzcy.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie rowermetropolitalny.pl.
5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie
oznajmiającej to wiadomości email na adres kontakt@rowermetropolitalny.pl, w
czasie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.

