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4. 

 

5. 

o  charakterze  bezprawnym,  w  szczególności  zawierających treści  wulgarne,  obraźliwe,

Zakazane jest dokonywanie zgłoszeń, które są niezgodne z Regulaminem lub  zawierają treści 

treści zgłoszenia przesłanego do Organizatora nie jest możliwa.

zgłoszeń tego samego uczestnika, pod uwagę brane będzie tylko pierwsze zgłoszenie. Zmiana 

Jeden uczestnik może zgłosić udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku większej ilości 

Polska Miedź S.A. przetwarza moje dane osobowe”.

przez KGHM Polska Miedź S.A., w tym zapoznałam/-em się z informacjami jak KGHM 

„Akceptuję regulamin Konkursu „Kalendarz  adwentowy naMIEDZI”  organizowanego 

następujące oświadczenie:

przy  tym  swoje  imię  i  nazwisko,  numer  telefonu  kontaktowego  oraz  załączyć 

2022  r. na  następujący  adres  e-mail  Organizatora: namiedzi@kghm.com wskazując 

wysłać odpowiedzi na wszystkie 23 Pytania Konkursowe w okresie od 23 do 31 grudniab.

„naMIEDZI” w zakładce „Aktualności” (dalej jako „Pytania Konkursowe”),

odpowiedzieć  na  wszystkie 23  pytania konkursowe opublikowane w  aplikacji a.

 

 

            

 

           

            

 

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją treści 5.

nałożone niniejszym Regulaminem, które są określone w § 2.

W Konkursie mogą uczestniczyć użytkownicy aplikacji „naMIEDZI” spełniający wymagania 4.

naMIEDZI oraz poszerzenie wiedzy o atrakcjach turystycznych zawartych w aplikacji.

regulaminie (dalej jako „Regulamin”), zwiększenie aktywności użytkowników na aplikacji 

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 3.

jako „Czas Trwania Konkursu”).

pośrednictwem aplikacji na smartfony „naMIEDZI” i trwa od 1 do 23 grudnia 2022 r. (dalej 

Konkurs jest organizowany w ramach Świąt Bożego Narodzenia, przeprowadzony jest za 2.

(dalej również jako „Organizator’).

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

Organizatorem konkursu „Kalendarz adwentowy naMIEDZI” (dalej jako „Konkurs”) jest 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  dla użytkowników aplikacji naMIEDZI

organizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A.

„Kalendarz adwentowy naMIEDZI”

  REGULAMIN KONKURSU

Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu:

poprzednich pytań.

pytania wymagana jest codzienna aktywność na aplikacji naMIEDZI. Organizator nie powtarza 

pytania. Każdego kolejnego dnia będą pojawiały się następne pytania. Aby odczytać wszystkie 

Każde pytanie będzie widoczne tylko przez 24h, licząc od momentu publikacji pierwszego 

jednego pytania na każdy dzień w Czasie Trwania Konkursu,

Miedziowego zawartymi w aplikacji naMIEDZI, które będą pojawiały się z częstotliwością 

Konkurs polega na odpowiedzi na 23 pytania związane z atrakcjami turystycznymi Zagłębia 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

  § 2

niniejszego Regulaminu.

mailto:namiedzi@kghm.com


 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przetwarzania.

 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 3.

• przez e-mail: iod@kghm.com.

• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

się kontaktować w następujący sposób:

z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz

korzystania

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 

we

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 

Inspektor ochrony danych.2.

• telefonicznie: 767478200

• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w 

Administrator danych osobowych.1.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KGHM.

DANE OSOBOWE

  § 4

Organizator może poprosić Zwycięzców o przekazanie adresu do wysyłki Nagrody.

pośrednictwem  którego  nastąpiło  zgłoszenie  do  Konkursu.  W  celu  przekazania  nagrody 

Organizator powiadomi Zwycięzców o wygranej wysyłając informację na adres e-mail, za 3.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 4 stycznia 2023 r.2.

jako „Nagrody’). Wartość Nagrody dla  każdego Zwycięzcy wynosi ok. 200 zł.

Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci gadżetów firmowych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej 1.

NAGRODY

  § 3

naruszają inne postanowienia Regulaminu.d.

zawierają treści powszechnie uznawane za naganne i niewłaściwe;c.

naruszają prawa i uczucia osób trzecich;b.

naruszają powszechnie obowiązujące na terytorium Polski prawo;a.

Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace, które:8.

praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Prawa autorskie zgłaszanych odpowiedzi konkursowych w żaden sposób nie naruszają c.

Ma ukończone 18 lat;b.

autorskie i majątkowe;

Uczestnik Konkursu wysyłający odpowiedzi konkursowe posiada do nich wszelkie prawa a.

konkursowych na wskazany wyżej adres oznacza tym samym złożenie oświadczenia, iż:

Akceptacja Regulaminu i wzięcie udziału w Konkursie poprzez przesłanie odpowiedzi 7.

(dalej jako „Zwycięzcy”).

o akceptacji regulaminu i zapoznaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych 

Organizatora prawidłowe odpowiedzi na wszystkie Pytania Konkursowe wraz z oświadczeniem

Zwycięzcami  Konkursu  będzie  pierwszych  20  uczestników,  którzy  najszybciej  prześlą  do 6.

innych osób, itp.

nieobyczajne, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację lub naruszające dobra osobiste 



Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji, rozliczenia oraz realizacji 

Konkursu (udziału w Konkursie), a także w celach promocyjnych i marketingowych. Mogą 

być również przetwarzane w celu obrony roszczeń, jeśli zajdzie taka konieczność oraz w 

celach statystycznych. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie związanym z Twoim 

uczestnictwem w Konkursie jest zawarcie i wykonanie umowy (regulaminu) (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), a w zakresie promocji Organizatora, obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami i w celach statystycznych– nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). W zakresie ew. niezbędnych rozliczeń, w tym podatkowych i także ew. 

archiwizacji z tym związanej, działamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych 

stanowi warunek umożliwiający zgłoszenie udziału do konkursu (ich brak uniemożliwi 

wzięcie udziału w Konkursie). 

Twoje dane jako Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przez okres niezbędny dla 

prawidłowej realizacji i rozliczenia Konkursu, a w ew. celach promocyjnych do czasu 

wniesienia sprzeciwu. Okres przetwarzania może jednak ulec wydłużeniu w przypadku 

ewentualnych roszczeń, w szczególności o terminy ich przedawnienia, sporów lub jeśli 

będą tego od nas wymagały przepisy prawa. 

4. Rodzaj danych osobowych 

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy obejmuje informacje, które podajesz w 

zgłoszeniu konkursowym, czyli imię i nazwisko, nr telefonu, a także adres e-mail, z 

którego wysyłasz swoje zgłoszenie. Możemy przetwarzać informacje na temat Twojego 

udziału w Konkursie (np. to czy zostałaś/eś laureatem, jakich odpowiedzi udzielałaś/eś). W 

przypadku Twojej wygranej, możemy również przetwarzać adres, na który będziemy mieli 

wysłać nagrodę. Jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

przetwarzamy również dane niezbędne do rozliczeń podatkowych, jeśli otrzymałaś/eś 

nagrodę (w takim wypadku będziesz zobowiązana/y do podania nam tych danych).  

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, jeśli istnieje ku temu 

podstawa prawna, np. organy władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie 

postępowań lub w celach podatkowych, a także podmioty świadczące na rzecz KGHM 

Polska Miedź S.A. usługi takie jak np. informatyczne, doradcze, itp., w tym inne podmioty, 

które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić Konkurs, w tym 

komunikację z uczestnikami lub wysyłkę nagród etc. (np. firmy kurierskie) (w tym 

potencjalnie również inne spółki z grupy kapitałowej KGHM w związku z realizowanymi 

przez nie umowami). 

W związku z korzystaniem przez nas bądź naszych kontrahentów z nowoczesnych 

technologii Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (EOG) pod warunkiem stosowania wymaganych zabezpieczeń, np.  

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. 

Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu 

danych osobowych do państwa trzeciego kontaktując się z nami lub naszym inspektorem 

ochrony danych. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz prawo: 



- dostępu do swoich danych osobowych (możesz zwrócić się do nas o informację, jakie 

dane osobowe przetwarzamy na Twój temat),  

- do ich sprostowania (masz prawo do żądania sprostowania danych, które są/staną się 

nieprawidłowe albo niekompletne),  

- żądania ich usunięcia (w pewnych sytuacjach, jeśli chcesz, aby dane zostały usunięte, 

RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

- ograniczenia przetwarzania (w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli 

nasze działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat), 

- oraz do ich przenoszenia (masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania 

innemu administratorowi). 

 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywałoby się na podstawie zgody, masz prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co 

pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Przysługuje Tobie również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, np. 

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się operacjom, 

które wykonujemy, gdy opieramy nasze przetwarzanie na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu. Gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do 

wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne 

wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w 

niezbędnym zakresie. 

Zawsze bez powodu możesz sprzeciwić się przetwarzaniu w celu marketingu 

bezpośredniego. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw – Twoich danych nie wolno nam już 

przetwarzać w tym celu. 

 

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym 

inspektorem ochrony danych, bądź też np. poprzez przesłanie pisma na adres siedziby 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod 

adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nad właściwym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie wyłonionym 

przez Organizatora Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie jego trwania w przypadku 

wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn: 

a. Zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu wpływające na 

prawa lub obowiązki uczestników lub Organizatora 



b. Zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami 

technicznymi lub technologicznymi 

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację w miejscu dostępności niniejszego Regulaminu. Zmiany 

obowiązują od momentu ich wskazania i opublikowania 

4. Regulamin dostępny jest w aplikacji „naMiedzi”, w zakładce „Aktualności”, we wpisie 

ogłaszającym Konkursu, a także na Portalu Korporacyjnym Organizatora. 

 


