REGULAMIN KONKURSU
1. ORLEN PARALYMPIC RUN 2021
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu 1. Orlen Paralympic Run jest Polski Komitet Paraolimpijski; ul.
Konwiktorska 9, lok. 2, 00-216 Warszawa, NIP 5262358030, REGON 014860743 (dalej jako:
„Organizator”).
2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 537-007-749 oraz (+48 22) 824 08
72 mailowo: marketing@paralympic.org.pl, biuro@paralympic.org.pl lub korespondencyjnie:
Polski Komitet Paraolimpijski, ul. Konwiktorska 9, lok.2, 00-216 Warszawa.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem sieci Internet.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik jest obowiązany do zarejestrowania się do udziału
w 1. Orlen Paralympic Run na zasadach określonych w pkt V Regulaminu 1. Orlen
Paralympic Run, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest także zamieszczenie przez uczestnika biegu pod
postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook https://www.facebook.com/polskikomitetparaolimpijski zdjęcia, za pomocą którego
uczestnik biegu zobrazuje hasło „NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE!” i pokaże, jak przełamuje
swoje sportowe bariery, aby dotrzeć do upragnionego celu.
3. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób, które ukończyły i zarejestrowały swój wynik na
jednym z dystansów tegorocznej edycji 1. Orlen Paralympic Run zgodnie z regulaminem
biegu zamieszczonym na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/orlenparalympic-run/ .
§3
Zasady konkursu i nagrody
1. Zdjęcie należy umieścić pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora na
portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/polskikomitetparaolimpijski
2. Na zdjęciu muszą być widoczne:
a. koszulka biegu otrzymana w pakiecie biegacza 1.Orlen Paralympic Run,
b. wydrukowany numer startowy należący do uczestnika biegu 1.Orlen Paralympic Run.
4. Zdjęcie musi kreatywnie obrazować hasło „NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE!” i pokazywać,
jak uczestnik przełamuje swoje sportowe bariery, aby dotrzeć do upragnionego celu.
5. Zdjęcie należy zamieścić w komentarzu od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 10
października 2021 r. do godz. 18:00.
3. 11 października 2021 r. Komisja w składzie 5 osób (skład Komisji - Załącznik nr 1) powołana
przez Organizatora wyłoni najciekawsze i najbardziej kreatywne zdjęcia obrazujące hasło
„NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE!”.
4. Autorzy zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów i Partnerów
Organizatora.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 11 października 2021 r. po godz. 12:00 za
pośrednictwem portalu Facebook oraz innych oficjalnych kanałów w mediach
społecznościowych Organizatora.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną za pomocą
portalu FB i/lub telefonicznie i/lub drogą mailową.
7. Nagrody rzeczowe razem zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora na
ustalony ze zwycięzcami adres lub zostaną przez nich odebrane osobiście w Biurze
Organizatora w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9/2.
§4
Dane osobowe uczestników konkursu
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Polski Komitet
Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9, lok. 2 (kod pocztowy: 00216 Warszawa).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc
na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu 1. Biegu Orlen Paralympic Run, wyłonienia zwycięzców,
opublikowania imion i nazwisk zwycięzców oraz przekazania im nagród.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest ich zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 tzw. RODO)
wyrażona przez czynne działanie jakim jest opublikowanie zdjęcia konkursowego zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia
konkursu lub do momentu wycofania zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych
osobowych.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi
informatyczne (hosting, obsługa strony internetowej), prawne, doradcze, operatorzy pocztowi
(w zakresie dostarczenia wygranej nagrody) na podstawie stosownych umów oraz podmioty
upoważnione do otrzymania danych osobowych w oparciu o właściwą podstawę prawną.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a. wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania;
c. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o
przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są
przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W celu skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wiadomość na adresy e-mail:
biuro@paralympic.org.pl oraz iod@paralympic.org.pl.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
§5
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

