REGULAMIN
Konkursu pod nazwą „Powrót do natury. Twoje wędrówki po Europie”

1.

Organizatorem konkursu „Powrót do natury. Twoje wędrówki po Europie” jest Agora
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN wpłacony
w
całości;
NIP
526-030-56-44;
kontakt
adres
e-mail:
wedrowki_szwajcaria@wyborcza.pl.

2.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Ambasada Szwajcarii z siedzibą w Warszawie,
ul. Aleje Ujazdowskie 27 (00-540), Placówka Dyplomatyczna.

3.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą
być pracownicy Organizatora ani Fundatora ani ich małżonkowie oraz osoby
spokrewnione lub spowinowacone z Organizatorem lub Fundatorem do drugiego
stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. Warunkiem udziału w konkursie jest
akceptacja niniejszego regulaminu.

4.

Konkurs jest skierowany do osób, które posiadają portfolio - udostępniane publicznie
w mediach społecznościowych lub stronach fotograficznych, stronach www, blogach
w ogólnodostępnych galeriach zawierające projekty artystyczne (fotografie lub
materiały video) swojego autorstwa, w szczególności o tematyce pieszych wędrówek.

5.

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony
wyborcza.pl/naszlaku - tj. wypełnić dostępną tam formatkę konkursową, załączyć
fotografie (plik JPG o maksymalnej wadze 4 MB) swojego autorstwa przedstawiające
piesze wycieczki z udziałem Uczestnika, krótki opis wędrówki ze zdjęcia
(maksymalnie 1000 znaków) oraz link/linki do profilu/profili Uczestnika konkursu na
wybranych portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram), blogach, stronach
www - w ramach których uczestnik prezentuje fotografie lub materiały swojego
autorstwa, w szczególności o tematyce pieszych wycieczek. Na fotografiach nie mogą
być zamieszczone wizerunki innych osób - poza wizerunkiem Uczestnika.
Uwaga!!! jeżeli na profilu (lub w innym miejscu, do których kierować będzie link
Uczestnika) zamieszczone są zdjęcia i materiały wideo także innych osób,
uczestnik zobowiązany jest je usunąć lub oznaczyć, jako zdjęcia i materiały
wideo, które nie są jego autorstwa.
Zgłoszenie staje się skuteczne, z chwilą potwierdzenia udziału w konkursie odpowiednia prośba zostanie przesłana na e-mail wskazany przez uczestnika w
formatce konkursowej. Aby potwierdzić udział należy kliknąć w link wskazany w emailu.

6.

Przesyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża zgodę, w razie przyznania tytułu zwycięzcy
Konkursu, na opublikowanie wybranych fotografii w portalu Wyborcza.pl – w sekcji
specjalnej oraz na stronie Fundatora www.MojaSzwajcaria.pl z oznaczeniem, że
zdjęcie zostało nagrodzone w konkursie.

7.

Zgłoszenie należy przesłać w okresie od 23 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

8.

Każdy z uczestników może nadesłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń, przy czym
jednemu uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda. Jeden uczestnik może
wygrać tylko jedną nagrodę.

9.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora i Fundatora wybierze 5
zwycięzców - autorów 5 zdjęć wyróżniających się w ocenie Komisji najwyższymi
walorami artystycznymi. Komisja konkursowa ogłosi wyniki do dnia 14 czerwca 2019
r. roku na stronie konkursowej wyborcza.pl/naszlaku .
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej na adres e-mail podany w formularzu
konkursowym w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. W mailu
zwycięzca zostanie poproszony o podanie informacji potrzebnych do realizacji
nagrody w terminie do 5 lipca 2019 r. - pod rygorem utraty prawa do nagrody.

10.

Każdemu ze zwycięzców zostanie przyznane prawo do nagrody - wyjazd do
Szwajcarii: wędrówka jednym z etapów szlaku długodystansowego Via Alpina, w
towarzystwie ambasadorki konkursu Anny Dziedzic oraz przedstawicieli narodowego
przedstawicielstwa turystycznego przy Ambasadzie Szwajcarii organizujących wyjazd
i zespołu czuwającego nad medialną oprawą wyjazdu z Wyborcza.pl w okresie od 7 do
11 września 2019 r., o wartości 3200 zł.
Na nagrodę składa się:
przelot szwajcarskimi liniami SWISS na trasie Warszawa - Zurych w dniu 7
września 2019 roku w klasie ekonomicznej;
przelot szwajcarskimi liniami SWISS na trasie Zurych - Warszawa w dniu 11
września 2019 roku w klasie ekonomicznej;
przejazdy po Szwajcarii, w dniach 7 i 11 września 2019 roku z lotniska na
miejsce startu i z miejsca docelowego na lotnisko środkami transportu publicznego w 2
klasie;
łącznie 4 noclegi na trasie, w pensjonatach lub w hotelach 3-gwiazdkowych, w
pokojach dwuosobowych;
posiłki gorące i zimne (pikniki) w dniach 7-11 września 2019;
transport bagażu z miejsca startu na miejsce docelowe na poszczególnych
etapach wędrówki;
ubezpieczenie podróżne.
Dokładny program pobytu zostanie przedstawiony uczestnikom na miejscu.
Na nagrodę składa się także kwota pieniężna w wysokości 356 złotych, która zostanie
przekazana na rzecz naczelnika właściwego urzędu skarbowego - tytułem zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych.

11.

Każdy z uczestników do dnia 20 czerwca 2019 roku może odstąpić od udziału w
konkursie.
W
tym
celu
należy
wysłać
na
adres
e-mail
wedrowki_szwajcaria@wyborcza.pl oświadczenie o odstąpieniu od udziału w
konkursie. Przykładowa treść oświadczenia:
Do: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszym odstępuję od udziału w konkursie „Powrót do natury. Twoje wędrówki
po Europie”

.......................................
data oraz imię i nazwisko
Oświadczenie może mieć także inną treść, ważne aby jednoznacznie wynikała z niego
wola odstąpienia/rezygnacji z udziału w konkursie.
12.

Reklamacje
dotyczące
konkursu
należy
zgłaszać
na
adres
e-mail
wedrowki_szwajcaria@wyborcza.pl lub na adres Organizatora lub złożyć
bezpośrednio w siedzibie Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. O
zachowaniu terminu decyduje data wysłania/nadania reklamacji. Reklamacje zostaną
rozpatrzone (przez co rozumie się wysłanie odpowiedzi przez Organizatora) w
terminie 14-stu dni od daty otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana
na adres/adres e-mail nadawcy lub inny wskazany w reklamacji, jako adres do
doręczeń.

13.

Reklamacje
dotyczące nagród należy przesyłać na adres e-mail
info@mojaszwajcaria.pl, wedrowki_szwajcaria@wyborcza.pl lub na adres Fundatora
lub Organizatora lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Fundatora lub Organizatora w
terminie do 31 października 2019 roku. O zachowaniu terminu decyduje data nadania
reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone (przez co rozumie się wysłanie
odpowiedzi przez Fundatora) w terminie 14-stu dni od daty otrzymania. Odpowiedź na
reklamację zostanie skierowana na adres/adres e-mail nadawcy lub inny wskazany w
reklamacji, jako adres do doręczeń.

14.

Negatywne rozpatrzenie reklamacji ani zaniechanie złożenia reklamacji nie pozbawia
prawa Uczestnika ani zwycięzcy do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.

15.

DANE OSOBOWE:

15.1 Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - Agorę S.A.
I
Administratorem danych osobowych podanych Agorze S.A. w związku z
udziałem w Konkursie jest Organizator - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul.
Czerska 8/10, 00-732, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS za nr 59944. We wszelkich sprawach, związanych z
przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu można się zgłosić
do działającego u Organizatora inspektora ochrony danych osobowych na adres
e-mail iod@agora.pl.
II

Dane osobowe przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w
celu realizacji Konkursu i realizacji nagród. Podstawą prawną takiego
przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na
umożliwieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu oraz zapewnienie
realizacji nagrody przyznanej zwycięzcom (jest to art. 6 ust. 1 pkt f) RODO*).
Dane osobowe podane przez wszystkich Uczestników w związku z udziałem w
Konkursie będą przetwarzane przez czas do 31 sierpnia 2019 r. - okres ten może

został przedłużony w razie zgłoszenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń - do
czasu ostatecznego załatwienia sprawy w związku z reklamacją. Dane osobowe
zwycięzców będą przetwarzane przez okres do 31 stycznia 2020 r., przy czym w
razie zgłoszenia reklamacji lub roszczeń w związku z prawem do nagrody dane
będą przetwarzane do czasu ostatecznego załatwienia sprawy w związku z
reklamacją/roszczeniem.
III

Dane osobowe będą przetwarzane także w przypadkach, gdy to jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą
prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do
wypełnienia obowiązku prawnego (jest to art. 6 ust. 1 pkt c) RODO*). Dane
osobowe podane przez zwycięzców będą przetwarzane w tym celu przez okres
wynikający z właściwych przepisów prawa.

IV

Każdy, bez podawania przyczyny, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania
jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

V

Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*, tj. gdy podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych.

VI

Każdemu przysługuje prawo: dostępu do treści jego danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
swoich danych osobowych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza prawo.

VII

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie w zakresie
wskazanym w formatce konkursowej jest niezbędne do udziału w Konkursie.

VIII Organizator może przekazać dane zwycięzców Fundatorowi - Ambasadzie
Szwajcarii, w celu umożliwienia kontaktu, w związku z realizacją przyznanej
nagrody.
15.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Fundatora - Ambasadę Szwajcarii
I

Administratorem danych osobowych podanych Fundatorowi przez Uczestników
Konkursu bezpośrednio lub przekazanych Fundatorowi przez Organizatora, jest
Fundator - Ambasada Szwajcarii z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje
Ujazdowskie 27 (00-540), Placówka Dyplomatyczna. We wszelkich sprawach,
związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu
można się skontaktować na adres e-mail: info@mojaszwajcaria.pl

II

Dane osobowe zwycięzców Konkursu (w tym dane przekazane przez
Organizatora Fundatorowi zgodnie z pkt. 15.1.VIII Regulaminu)
będą
przetwarzane w celu realizacji nagród. Podstawą prawną takiego przetwarzania
jest uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu realizacji
nagrody przyznanej zwycięzcy (jest to art. 6 ust. 1 pkt f) RODO*). Dane
osobowe podane przez zwycięzców będą przetwarzane w tym celu przez okres
do 31 grudnia 2019 r., przy czym w razie zgłoszenia reklamacji w związku z
prawem do nagrody dane będą przetwarzane do czasu ostatecznego załatwienia
sprawy w związku z reklamacją.

III

Dane osobowe będą przetwarzane także w przypadkach, gdy to jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą
prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do
wypełnienia obowiązku prawnego (jest to art. 6 ust. 1 pkt c) RODO*). Dane
osobowe podane przez zwycięzców będą przetwarzane w tym celu przez okres
wynikający z właściwych przepisów prawa.

IV

Za Twoją zgodą Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail (a w związku z
tym – także numeru IP komputera) będą zbierane przez Fundatora za
pośrednictwem Organizatora (tj. przy przyjmowaniu zgłoszeń do Konkursu) i
przetwarzane przez Fundatora także do celów marketingowych, polegających na
wysyłaniu Ci przez Fundatora informacji o atrakcjach turystycznych Szwajcarii
i aktualnych wydarzeniach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja
zgoda (jest to art. 6 ust. 1 pkt a) RODO*). Dane osobowe będą przetwarzane w
tym celu do dnia 1.06.2020 r,, lecz nie dłużej, niż do dnia wycofania przez
Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę e-mailem, wysyłając go na adres
administratora: info@mojaszwajcaria.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

V.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

VI.

Każdy, bez podawania przyczyny, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania
jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

IV

Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*, tj. gdy podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych.

V

Każdemu przysługuje prawo: dostępu do treści jego danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
swoich danych osobowych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza prawo.

VI

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie
wskazanym przez Fundatora uniemożliwia realizację nagrody. Jednakże
udzielenie zgody na przetwarzanie, o którym mowa w pkt. 15.2.IV, nie jest
konieczne.

VII. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym
świadczenia składające się na nagrodę.
* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/4/WE.

