
Regulamin konkursu  

"Wygraj dwuosobowe zaproszenie na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata 2023  

w piłce ręcznej" 

 
§ 1. 

Organizatorem konkursu o nazwie „Wygraj dwuosobowe zaproszenie na mecz fazy grupowej Mistrzostw 
Świata 2023  w piłce ręcznej" (dalej również „Konkurs”) jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą 
w Warszawie (dalej również „Organizator”).  

 
§ 2. 

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników. 
 

§ 3. 
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w 
Regulaminie (dalej również „Uczestnik”). 
 

§ 4. 
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również 
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników lub współpracowników Organizatora. 
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia 
wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 

§ 5. 
1. Dwuosobowe zaproszenie na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata 2023 w piłce ręcznej, wylosuje 
osoba biorąca udział w wyborze zawodnika meczu Orlen Wisła Płock – Łomża Industria Kielce 
11.12.2022w ramach rozgrywek PGNiG Superligi. 
2. Wybór zawodnika meczu będzie odbywał się podczas meczu Orlen Wisła Płock – Łomża Industria 
Kielce 11.12.2022 rozgrywek Superligi transmitowanego przez TVP Sport, za pomocą oficjalnej 
aplikacji PGNiG Superligi.  
3. Konkurs będzie jednorozowo rozpoczynał się z momentem rozpoczęcia meczu, o którym mowa w 
ustępie 2 i kończył każdorazowo z zakończeniem ww. meczu.  
 

§ 6. 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez specjalny algorytm losujący, po zakończeniu meczu 
o którym mowa w § ust. 2.  
2. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają pracownicy Organizatora. 
 

§ 7. 
Szczegółowe informacje o tym jakiego meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata 2023  w piłce ręcznej 
będzie dotyczyło zaproszenie, podane zostaną na stronie internetowej Pgnig-superliga.pl na 24 godziny 
przed transmisją meczu, o którym mowa w §5 ust. 2. 
 

§ 8.  
1. Po wylosowaniu zwycięzcy, Organizator poinformuje go o wylosowaniu zaproszenia na mecz za 
pośrednictwem oficjalnej aplikacji PGNiG Superligi.  
2. Zaproszenie na mecz zostanie wysłane na adres podany za pomocą oficjalnej aplikacji PGNiG 
Superligi. 

 



 
 

§ 9.  
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada 
 

§ 10. 
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych (tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres do korespondencji) przez Administratora, tj. Związek 
Piłki Ręcznej w Polsce siedzibą w Warszawie 02-819 Warszawa, ul Puławska 300 A, KRS: 
0000105351, do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dane inspektora ochrony danych 
osobowych: czaplicki@zprp.org.pl 
2. Administrator będzie przetwarzał dane zgodnie Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 
przypadków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. 
Cofnięcie zgody oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konkursie. 
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich 
przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. 
6. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) Uczestnikowi przysługuje 
prawo do: 
a) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo dostępu 
do jego danych (art. 15 RODO), 
b) sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO), 
c) usunięcia jego danych (art. 17 RODO), 
d) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO), 
e) przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO). 
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie 
będą profilowane.  

 
§ 11.  

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w 
Regulaminie.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminów.  
3. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (DZ.U z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  
4. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 


