
REGULAMIN KONKURSU 

„CESIROWY CHALLENGE MEDALOWY” 

30.04. - 03.05.2020 r. 

 

I. CEL KONKURSU: 

1.  Promocja imprez organizowanych przez CSIR. 

  2. Promocja internetowych akcji: #zostanwdomu, #aktywniewdomu, #KupujLokalnie,      

 #DGnaWynos. 

II. ORGANIZATOR: 

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

2. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Konkurs odbywa się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2020r.  

2. Konkurs będzie przeprowadzony na facebooku CSiR. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i płeć. 

2. Konkurs będzie polegał na umieszczeniu zdjęcia wszystkich medali zdobytych podczas 

imprez organizowanych oraz współorganizowanych przez CSiR (posiadających logotyp 

CSiR)  w komentarzach pod postem na fb. 

3. Klasyfikowane będą tylko medale zdobyte podczas zawodów organizowanych przez 

CSIR, bez względu na rodzaj imprezy czy rok, w którym została przeprowadzona. 

4. Z danej imprezy można zgłosić tylko jeden medal np. Cross Błędowa 2018 jeden 

medal. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku medali z imprezy tego samego rodzaju, ale z 

różnych edycji np. Cross Błędowa 2018 jeden medal + Cross Błędowa 2019 jeden 

medal. Nie można zgłosić do konkursu dwóch medali z tej samej imprezy, lecz z dwóch 

różnych klasyfikacji.  

5. Każdy uczestnik zobligowany jest do umieszczenia zdjęcia z medalami tak, by komisja 

mogła dokładnie rozpoznać każdy medal. Jeżeli medal będzie niewidoczny lub 

zamazany nie zostanie on zaliczony do wyniku ogólnego. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 

V. NAGRODY: 

1. Dla najlepszej trójki, która okaże największą ilość medali z imprez organizowanych 



przez CSIR, zostaną ufundowane karty podarunkowe do wykorzystania u dąbrowskich 

przedsiębiorców i w dąbrowskich lokalach gastronomicznych w ramach dąbrowskich 

akcji #KupujLokalnie oraz #DGnaWynos. 

2. W konkursie będzie prowadzona tylko klasyfikacja open dla wszystkich uczestników 

bez podziału na wiek czy płeć. 

 

VI. ZGŁOSZENIA I ZAPISY: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ Zgodnie                        

z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem Pana/i osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez 

Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony 

Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 

261 20 10  wew. 125. 

3. Pana/i oraz Pana/i dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu: wzięcia udziału w 

konkursie : 

 rejestracji uczestników, 

 prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, płeć, zdjęcie medalu, na stronie 

internetowej, portalu społecznościowym Organizatora lub innego podmiotu, wybranego 

przez Organizatora bez ograniczenia czasowego), 

 informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

 statystycznym Organizatora. 

Na podstawie umowy zawartej poprzez zgłoszenie się do wzięcia udziału w konkursie art. 

6 ust. 1 lit.b. rozporządzenia. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: 

upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/kupuj-lokalnie-2/
https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/dgnawynos-czyli-lista-lokali-w-ktorych-zamowicie-na-wynos-lub-z-dostawa-do-domu/
mailto:iod@csir.pl


wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora 

Danych przetwarzający dane  w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 

kancelarie prawne. 

6. Pana/i oraz Pana/i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji 

dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku danych  

przetwarzanych na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit.a rozporządzenia) dane będą  

przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

7. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka i ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

8. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na 

przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i oraz dziecka naruszałoby przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wpisania na listę uczestników. Niepodanie 

danych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie. 

 
 


