
Regulamin Konkursu „Paszport do Natury” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu  

87-100, przy Placu Teatralnym 2. 

2. Konkurs realizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

3. Czas trwania Konkursu: 23 lipca – 18 października 2020 r. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs polega na: zbieraniu za pomocą aplikacji mobilnej punktów w wyznaczonych miejscach 

województwa kujawsko-pomorskie. Punkty otrzymuje się za „zameldowanie” (check-in) w danej 

lokacji, a także za zrobienie zdjęcia i udostępnienie go w aplikacji Facebook. 

2. Aplikacja Paszport Turystyczny nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z atrakcji. 

3. Ranking graczy wyświetlany jest w aplikacji konkursowej. 

4. Wykaz miejsc „meldunkowych” znajduje się w aplikacji oraz na stronie www.paszport.kujawsko-

pomorskie.travel.  

5. Aplikację można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem sklepów Google Play (wersja Android) i App 

Store (wersja iOS). 

Wymagania techniczne telefonu: 

- Android: Lollipop 5.0 lub wyższy 

- iOS: iPhone z systemem minimum iOS 10 

- wbudowany GPS 

- dostęp do Internetu 

- wbudowana kamera/aparat 

- zainstalowana aplikacja Facebook 

6. Kontakt w kwestiach technicznych: support@amistad.pl 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby fizyczne. 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pobranie aplikacji, zarejestrowanie i zalogowanie. 

3. W celu zalogowania wymagane jest podanie adresu e-mail i nazwy użytkownika. 
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4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 23 października 2020 r. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym 

poinformuje na stronie www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel. 

6. Punkty zbiera się do dnia 18 października 2020 r. włącznie. 

7. Zalogowanie do aplikacji konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani  

w przygotowanie i realizację Konkursu.  

 

IV. NAGRODY 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i w celu wyłonienia 

zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie (zwaną dalej 

„Komisją”).  

2. Komisja wybierze zwycięzców w terminie do dnia 23 października 2020 roku. 

3. Powołana przez Organizatora Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 

4. Nagrodami w Konkursie są vouchery upoważniające do pobytu w ciekawych miejscach województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

5. Nagrody w postaci voucherów pobytowych otrzyma 25 osób z najwyższymi wynikami na liście 

rankingowej.  

6. Za wygraną nagrodę konkursową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie 

mają prawa do scedowania nagród na inne osoby. 

6. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł. 

7. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 30 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Laureaci mogą 

także odebrać nagrodę osobiście w Biurze Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej  

(al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz). 

8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwy użytkownika na 

liście laureatów, na stronie internetowej www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel 

9. Organizator skontaktuje się z laureatami wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas 

rejestracji z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Konkursu,  

w celu potwierdzenia z uczestnikami danych osobowych i teleadresowych.  

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w trakcie trwania Konkursu. 

 

V REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na 

adres Organizatora (al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz) w terminie 7 dni od daty 
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ogłoszenia wyników. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data 

stempla pocztowego. 

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 

reklamację, opis i powód reklamacji. 

3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji. 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pismem wysłanym najpóźniej  

w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną  z siedzibą  w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Paszport do Natury”, (w szczególności: wyłonienia jego 

zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

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). 

2. Organizator informuje, że administratorem udostępnionych danych osobowych uczestników  

w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu, czyli Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 

(dalej zwana "Administratorem"). 

3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. 

4. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 

określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest 

wymagane do udziału w Konkursie.  

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże 

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych 

osobowych przez Organizatora. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 3, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 

 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej  

w rozumieniu RODO. 

 



8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi 

na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Administrator Konkursu nie będzie podejmował na danych osobowych Uczestników Konkursu 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

12. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie Organizator. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod 

warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator 

poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel. 

14. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel 
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