
REGULAMIN KONKURSU: Rowerowa Wyspa. 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Family Challenge (ul. Jowisza 37 C, 83-010 Straszyn, NIP: 
604-020-46-28, KRS: 0000737100). 

2. Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia przedstawiającego rowerową wycieczkę po Wyspie 
Sobieszewskiej wraz z krótkim jej opisem, na adres mail: info@rowerowawyspa.pl. 

3. Zwycięzcami zostaną 3 osoby, których opisy wycieczek, organizator uzna za najciekawszy. 
Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 26 sierpnia 2022 roku od północy, kończy 29 sierpnia 2022 
roku do północy. 

4. Nagrodami w konkursie dla każdego zwycięzcy będą vouchery dla 5 osób, upoważniające do 
bezpłatnego udziału w wydarzeniu „Rowerowa Wyspa” obywającego się 11 września 2022 roku w 
Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej.  

5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 roku.  

6. Zwycięzca o przyznaniu nagrody zostanie poinformowany w indywidualnej wiadomości, która 
zostanie przesłana na adres mailowy widoczny w zgłoszeniu, niezwłocznie po rozstrzygnięciu 
konkursu.  

7. Zwycięzca zobowiązany jest w indywidualnej wiadomości potwierdzić najpóźniej w dniu 
następnym po dniu otrzymaniu indywidualnej wiadomości, o której mowa w pkt. 6 do północy, 
otrzymanie informacji o przyznanej nagrodzie. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą, 
niepotwierdzenia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody w ww. terminie, nagroda zostanie 
przekazana osobie, która zajęła kolejne miejsce w konkursie. Zwycięzca zobowiązany jest najpóźniej 
do 2 września 2022, dokonać zgłoszenia do biura organizatora poprzez wysłanie na adres 
info@rowerowawyspa.pl imion i nazwiska osób, które wezmą udział w zawodach na podstawie 
wygranego vouchera. Organizator do dnia 5 września prześle uczestnikowi na adres mailowy 
widoczny w zgłoszeniu, potwierdzenie rejestracji w wydarzeniu „Rowerowa Wyspa”. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego treści, a 
także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych 
osobowych niezbędnych do realizacji konkursu, w tym wysłanych na adres mailowy, o którym mowa 
w punkcie 2 i 7. 

10. Zgodnie z 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 
(RODO) informuje się, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Family Challenge z 
siedzibą w Straszynie przy Jowisza 37 C, e-mail: fundacja@familychallenge.pl. Dane osobowe 
przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą, o której mowa w 
pkt. 9. Odbiorcami danych będą podmioty obsługujące pocztę elektroniczną.  Dane osobowe 
zwycięzców będą przechowywane do dnia 30 września 2022 r. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi udział w konkursie oraz przekazanie nagród 
zwycięzcom. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


