
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

FOTO NUMERU MAGAZYNU KOŃ POLSKI 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone w 

niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). 

2. Regulaminu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i na 

stronie internetowej www.pkwk.pl 

§ 2 Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie, 02-684 

Warszawa, ul. Puławska 266, o numerze NIP: 951 -20-23-888 (dalej „Organizator”). 

§ 3 Czas trwania Konkursu 

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 23.03.2020 do 15.05.2020.  

§ 4 Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, 

miejsce stałego zamieszkania w Polsce, pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako 

„Uczestnik”). 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie 

rodzin (tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo) pracowników Organizatora. 

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności 

podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów 

prawa, etykiety lub dobrych obyczajów, w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia 

Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, 

nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. 

4. W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem 

lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w 

Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego 

Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 



 

§ 5 Komisja Konkursowa 

Organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, wyłania trzech 

Zwycięzców, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory 

związane z Konkursem i Regulaminem.  

§ 6 Zadanie Konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia swojego autorstwa z krótkim jego opisem 

(maksymalnie  500 znaków ze spacjami), ujęcie w pionie, w wersji do druku - 300 dpi, na adres 

konpolski@pkwk.org w dniach 23.03 -15.05.2020 r. Do przesłanej wiadomości mailowej należy 

dołączyć zgodę na publikację zdjęcia (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). 

§ 7 Zasady Konkursu 

1. Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu poprzez przesłanie zdjęcia w wiadomości mailowej w 

dniach 23.03-15.05.2020.  

2. W trakcie trwania Konkursu Użytkownik może wysłać tylko 1 raz zgłoszenie. W przypadku 

przesłania większej ilości wiadomości mailowych ze zdjęciami, pod uwagę będzie brana pierwsza 

wiadomość przesłana przez Uczestnika, zgodnie z chronologicznym porządkiem. Pozostałe 

zgłoszone zdjęcia nie będą brały udziału w Konkursie i będą przez Organizatora usuwane.  

3. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 

jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa. 

§ 8 Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Zwycięzcami mogą zostać wyłącznie osoby, które przesłały zdjęcie w określonym przez Regulamin 

terminie oraz o odpowiednich parametrach technicznych. 

2. Zwycięzcami Konkursu jest maksymalnie trzech Uczestników. 

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. Pod uwagę będą brane walory 

artystyczne zdjęć konkursowych.   

4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z listą Zwycięzców oraz Uczestników wyróżnionych (o 

ile Komisja Konkursowa wyróżni dodatkowych Uczestników) zostanie upubliczniona do dnia 

20.05.2020 na stronie internetowej www.pkwk.org  

§ 9 Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są publikacja zdjęcia Zwycięzcy w najbliższych numerach magazynu Koń 

Polski: czerwiec/2020, wrzesień/2020 i grudzień/2020 w rubryce FOTO NUMERU, roczna 

prenumerata gazety Koń Polski oraz pakiety upominków.  

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Do nagród, jeśli ich wartość przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie 

dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość podatku, jaki Zwycięzca jest 
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zobowiązany uiścić zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 

takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona 

Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Zwycięzcy nagrody, oraz 

odprowadzona na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  W takim przypadku warunkiem otrzymania przez 

Zwycięzcę nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych niezbędnych do zrealizowania 

obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. O takim obowiązku Organizator powiadomi 

Zwycięzcę lub Uczestnika wyróżnionego w odpowiedzi na przesłaną wiadomość, zgodnie z § 10. 

§ 10 Wydanie nagrody 

1. Pakiety upominków oraz gazeta w ramach prenumeraty zostaną przekazane Zwycięzcom w 

siedzibie Organizatora lub przesłane kurierem na wskazany adres przez Zwycięzcę. 

2. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się 

niepełnoletnia lub która nie spełnia innych wymagań przewidzianych w Regulaminie. W takim 

przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora, a uprawnienie Uczestnika do nagrody 

wygasa. 

§ 11 Dane osobowe 

1. Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie oświadcza, że jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

„RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych – Uczestników Konkursu. 

2. Polski Klub Wyścigów Konnych oświadcza, że powołał Inspektora ochrony danych, o którym 

mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

ochronadanych@pkwk.org; tel. 604 808 715. 

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w RODO 

oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 

UODO), innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,  przyjętymi w celu umożliwienia 

stosowania RODO, niniejszym Regulaminem. 

4. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników poprzez dobrowolne przesłanie danych przez 

Uczestników w wiadomości mailowej zawierającej zdjęcie, zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

Regulaminie.  

5. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) RODO w celu i zakresie związanymi z 

organizacją, przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z 

Regulaminem oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika, w kategorii dane zwykłe – 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres prywatny email, dane identyfikacji 

podatkowej (dot. zwycięzców Konkursu). Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez 

okres niezbędny dla organizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu oraz celów podatkowych 



 

związanych z Konkursem, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu 

wycofania zgody przez Uczestnika. 

6. Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym konkursem, co stanowi jego 

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą 

przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów 

karalnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (pobór i wpłata 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwycięzców Konkursu z tytułu uzyskanych 

nagród). 

7. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) 

sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) 

przenoszenia danych, f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, 

jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w 

granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego 

danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego 

prawnie uzasadnionego interesu. 

8. W oparciu o dane osobowe, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w 

tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich 

żądań przesłane na adres Organizatora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony 

Danych. 

10. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy 

RODO. 

11. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanych przez Uczestnika danych identyfikacji 

podatkowej, następuje w celu wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z 

tytułu nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego. 

12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

§ 12 Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika 

formie poprzez email (na adres: konpolski@pkwk.org) lub na piśmie (listem poleconym na adres 

Organizatora) lub osobiście w Siedzibie Organizatora, z dopiskiem: Reklamacja Konkursu FOTO 

NUMERU MAGAZYNU KOŃ POLSKI) w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: 

a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; 



 

b. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu; 

c. dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową, która jest jednocześnie Komisją 

Reklamacyjną. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem 

poleconym w przypadku reklamacji pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację 

przesłaną mailowo. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są 

ostateczne.  

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Konkursu strony będą starały się rozwiązać 

w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego 

sporu, spór rozstrzygnięty będzie przez sąd właściwy. 

2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie 

przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika. 

4. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych 

niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada 

jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które 

każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www.pkwk.org oraz o których zostanie 

opublikowana wzmianka w serwisie Facebook na Profilu - pod warunkiem, że dokonane zmiany 

nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed 

dokonaniem zmian. W takim przypadku Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie 

poprzez przesłanie informacji na adres konpolski@pkwk.org. 

7. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty  

i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na 

www.pkwk.org. W razie sprzeczności między komunikatami lub informacjami w przedmiocie 

Konkursu a postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu. 

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 

 

 


