REGULAMIN „O JEDEN KROK PRZED TOBĄ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w akcji „O jeden krok przed Tobą” jest:
Piloci Łukasz Biega, ul. Górska 7; 32-020 Wieliczka; REGON: 120380716, NIP:
6871775693, („Organizator”).
2. Partnerami Konkursu są:

-

Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, REGON:
38111976300000, NIP: 5213838221, KRS: 0000746177 zwana dalej „Partnerem
technologicznym”;

-

ROLV Group sp. z o.o., ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków, REGON: 142955045,
NIP: 5342472319, KRS: 0000387535 zwana dalej „Partnerem”;

3. Konkurs jest przeprowadzany na polskim forum Mi Community https://c.mi.com/pl/. Forum

zarządzane jest przez Partnera technologicznego Konkursu. Partner technologiczny tworzy
jednocześnie komisję konkursową zwaną dalej „Jury”. Zadaniem Jury jest ocena zadań
konkursowych i wybór zwycięzców Konkursu;
4. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są

informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami punktu V
Regulaminu.
5. Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie: mi-home.pl/o-krok-przed-toba . Stroną z
regulaminem zarządza Partner (ROLV Group sp. z o.o.). Link do regulaminu znajduje się w
wątku konkursowym opublikowanym na forum Mi Community, o którym mowa w punkcie
III ust. 3 Regulaminu.
6. Konkurs odbywa się zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ww. ustawie
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej

– może być osoba fizyczna, która łącznie:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność

do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby
posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie
wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
(uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody oraz
obowiązkiem
przedstawienia
jej
na
wniosek
Organizatora);
b) Przestrzega regulaminu znajdującego się pod adres : mi-home.pl/o-krok-przed-toba .
c) Ma utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na polskim forum Mi Community

(dalej: „Profil”);
d) Spełni warunki, o których mowa w punkcie III ust. 2 Regulaminu.

3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Konkursie, nie są mu znane żadne
powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w chodzeniu lub
bieganiu oraz że bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność. Również
przyjmuje do wiadomości, że udział w chodzeniu lub bieganiu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Jednocześnie ma świadomość, że z udziałem w Konkursie mogą wiązać się inne,
niemożliwe do przewidzenia czynniki ryzyka. Udział w Konkursie jest równoznaczne
z oświadczeniem Uczestnika o znajomości regulaminu, co oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w chodzeniu lub
bieganiu, bierze udział w Konkursie dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia),
współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, oraz pozostałych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie ich
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
III. CZAS I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 i kończy 18 lipca 2021 r. o
godz. 23:59.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w punkcie III ust. 4a Regulaminu;
b) Zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu, w
szczególności punktu V dotyczącego informacji o przetwarzaniu danych
osobowych;
c) Udzielenie zgód i oświadczeń określonych w Regulaminie, w szczególności zawartych
w punkcie III ust. 6 Regulaminu;
3. Przystąpienie przez Uczestnika do zadania konkursowego jest jednoznaczne z

przystąpieniem do Konkursu i akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. Zadania konkursowe:
a) Pierwsze zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie
konkursowe oraz wykonaniu minimum 50 tys. kroków:
- Uczestnik musi zrealizować zadanie konkursowe w trakcie trwania rundy, która
zaczyna się w poniedziałek o godz. 12:00 i trwa do niedzieli do godz. 23:59;
- Podczas Konkursu zaplanowano sześć rund w następujących terminach:
- runda nr 1 trwa od 7 czerwca do 13 czerwca;
- runda nr 2 trwa od 14 czerwca do 20 czerwca;
- runda nr 3 trwa od 21 czerwca do 27 czerwca;
- runda nr 4 trwa od 28 czerwca do 4 lipca;
- runda nr 5 trwa od 5 lipca do 11 lipca;
- runda nr 6 trwa od 12 lipca do 18 lipca;
- Każda runda ogłaszana jest w oddzielnym wątku konkursowym publikowanym na
polskim forum Mi Community w poniedziałek do godz. 12:00;
- Każdy wątek konkursowy, ogłaszający nową rundę zawiera inne pytanie konkursowe.
Uczestnik musi zamieścić odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu do tego
wątku. W tym samym lub w innym komentarzu do tego samego wątku
konkursowego Uczestnik musi opublikować zrzut lub zrzuty z aplikacji rejestrującej
kroki, przy czym:
▪ 50 tys. kroków musi być zarejestrowanych w trybie treningu „Chodzenie”,
„Spacer”, „Maszerowanie”, lub „Bieganie” lub „Bieżnia” (uwaga: tryb treningu
„Bieżnia dopuszczony od rundy nr. 2, tj. od godz. 12:00, 14 czerwca br. po
aktualizacji wprowadzonej do niniejszego regulaminu dnia 2021.06.14 o godz.

11:00) z wykorzystaniem dowolnej aplikacji rejestrującej kroki, np.: Xiaomi Wear,
Mi Fit;
▪ Rejestracja kroków może być realizowana także przy pomocy urządzeń wearables
np.: Mi Band 6, Mi Watch, Mi Watch Lite. Urządzenia te muszą być jednak
sparowane z jedną z aplikacjami rejestrującymi kroki w trybie treningu w trybie
treningu „Chodzenie”, „Spacer”, „Maszerowanie” lub „Bieganie”;
▪ Każdy zrzut z aplikacji rejestrującej kroki musi przedstawiać następujące
informacje: liczbę wykonanych kroków, spalone kalorie, pokonany dystans oraz
datę treningu (kroki wykonane poza rundą nie są uwzględniane przez jury);
▪ Każdy zrzut musi przedstawiać jeden trening, nie może być podsumowaniem
dziennej aktywności (uwaga: punkt ten obowiązuje od rundy 2., tj. od godz. 12:00,
14 czerwca po aktualizacji wprowadzonej do niniejszego regulaminu dnia
2021.06.14 o godz. 11:00);
▪ Kroki są zsumowane w przypadku, gdy Uczestnik
komentarza/komentarzy więcej niż jeden zrzut z aplikacji;

doda

do

- Uczestnik musi opublikować odpowiedź na pytanie konkursowe oraz zrzut(y) z
aplikacji rejestrującej kroki w trybie treningu w komentarzu lub komentarzach w trakcie
trwania rundy;
- Uczestnik może opublikować tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W
przypadku zgłoszenia większej liczby wątków, jury będzie oceniać wątek zgłoszony jako
pierwszy
- Uczestnik jest dyskwalifikowany z udziału w rundzie, jeśli:
▪ Dodaje lub aktualizuje komentarz z wykonanym zadaniem konkursowym po
zakończeniu tejże rundy;
▪ Dodaje do komentarza zrzut z krokami wykonanymi poza tą rundą;
- Zdyskwalifikowany Uczestnik może wziąć udział w kolejnych rundach;
- Uczestnik może uczestniczyć i rywalizować o nagrodę w każdej z sześciu rund;
b) drugie zadanie konkursowe premiowane dodatkową nagrodą skierowane jest do
Uczestnika, który wykonał prawidłowo co najmniej trzy zadania konkursowe w ramach
trzech rund opisanych w punkcie III ust 4a:

- Uczestnik w trakcie trwania Konkursu tj. między 7 czerwca (od godz. 12:00), a 18 lipca
(do godz. 23:59) musi opublikować na polskim forum Mi Community wątek, w którym
przedstawia własną receptę na zdrowe życie z wykorzystaniem lub przy wsparciu
dowolnego urządzenia Xiaomi oferowanego w polskim oficjalnym kanale
sprzedaży;
- Uczestnik musi opublikować link do swojego wątku zawierającego receptę na zdrowe
życie w komentarzu do oddzielnego postu, dostępnego na Mi Community pod
następującym linkiem: https://c.mi.com/thread-3758543-1-0.html jednego z sześciu
wątków konkursowych ogłaszających pierwsze zadanie konkursowe opisane w punkcie
III, ust. 4a (zmiana w regulaminie została wprowadzona 28 czerwca o godz. 10:30 i
zaczyna obowiązywać od rundy 4., tj. od godz. 12:00, 28 czerwca, jednocześnie recepty
na zdrowe życie zgłoszone do konkursu wg przepisów obowiązujących przed
wprowadzeniem zmiany będą uwzględnione i ocenione przez jury bez potrzeby ich
przenoszenia);
- Uczestnik może opublikować i zgłosić tylko jeden wątek zawierający receptę na
zdrowe życie z wykorzystaniem lub przy wsparciu dowolnego urządzenia Xiaomi. W
przypadku zgłoszenia większej liczby wątków, jury będzie oceniać wątek zgłoszony jako
pierwszy;
5. Za prawidłowo wykonanie pierwszego zadania konkursowego (punkt III, ust. 4a) Jury
nagradza do 600 Uczestników, przy czym:
- W każdej z sześciu rund Jury nagradza 100 Uczestników. W przypadku nagrodzenia
mniejszej liczby Uczestników nagrody mogą zostać wykorzystane w kolejnych
rundach, co zostanie zakomunikowane w wątku konkursowym ogłaszającym nową
rundę;
- Jury wybiera i nagradza Uczestników, którzy w ramach zadania konkursowego
opublikowali najciekawsze odpowiedzi i jednocześnie wykonali co najmniej 50 tys.
kroków zarejestrowanych aplikacją rejestrującą kroki w trybie treningu „Chodzenie”,
„Spacer”, „Maszerowanie” lub „Bieganie”;
- Jury może nagrodzić Uczestnika więcej niż raz, ale nie więcej niż sześć razy;
- Jury ogłasza listę nagrodzonych Uczestników na polskim forum Mi Community w
następujących terminach:
▪ Nagrodzeni Uczestnicy, którzy startowali w pierwszej rundzie, zostają
przedstawieni do 18 czerwca do godz. 23:59;
▪ Nagrodzeni Uczestnicy, którzy startowali w drugiej rundzie, zostają
przedstawieni do 25 czerwca do godz. 23:59;

▪ Nagrodzeni Uczestnicy, którzy startowali w trzeciej rundzie,
przedstawieni do 2 lipca do godz. 23:59;
▪ Nagrodzeni Uczestnicy, którzy startowali w czwartej rundzie,
przedstawieni do 9 lipca do godz. 23:59;
▪ Nagrodzeni Uczestnicy, którzy startowali w piątej rundzie,
przedstawieni do 16 lipca do godz. 23:59;
▪ Nagrodzeni Uczestnicy, którzy startowali w szóstej rundzie,
przedstawieni do 23 lipca do godz. 23:59

zostają
zostają
zostają
zostają

6. Za prawidłowo wykonanie drugiego zadania konkursowego (punkt III, ust. 4b) Jury
nagradza jednego Uczestnika, który opublikował i zgłosił do Konkursu wątek zawierający
najciekawszy przepis na zdrowe życie z wykorzystaniem lub przy pomocy dowolnego
urządzenia Xiaomi, i który również wykonał prawidłowo co najmniej trzy zadania
konkursowe w ramach trzech rund opisanych w punkcie III ust 4a. Nagrodzony
Uczestnik zostanie przedstawiony na polskim forum Mi Community do 16 sierpnia br.
7. Uczestnik konkursu przesyłając do konkursu zgłoszenie, tj. odpowiedź na pytanie

konkursowe w ramach pierwszego zadania konkursowego (punkt III ust. 4a) lub wątek
zawierający receptę na zdrowe życie z wykorzystaniem lub przy pomocy urządzenia Xiaomi
(punkt III ust. 4b) oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej
twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody
prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i
rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich
wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa
powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała
zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą
odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem
poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba
ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu
przyznanej przez Organizatora nagrody. Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej
licencji bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat na korzystanie z Odpowiedzi
Konkursowej obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie)
oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego
pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem
kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty
wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a.
Utrwalanie
i
zwielokrotnianie
drukiem
lub
podobną
techniką;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie
od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz
egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i
po produkcji), a także do powielania w inny sposób, także na Facebook, Instagram, stronach

www Organizatora; c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich
zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego
zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne
oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie
do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za
pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego
odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania
i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, na Facebook,
Instagram, stronach www Organizatora; e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w
dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik
Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na
udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. Odpowiedzi Konkursowej na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy
konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a
także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego
opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego
rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do
reprodukowania na nośnikach zapisu oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach
dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona
przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub
podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz
rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom,
przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej,
tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych,
itp.
8. Dostarczanie przez Uczestnika Odpowiedzi Konkursowej zawierającej treści o charakterze

bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym i tym podobnych jest zakazane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem lub wobec których zajdzie
uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób
niezgodny z zasadami współżycia społecznego rozumianymi jako sytuacje, gdy:
a) Podejmują działania z wykorzystaniem kont/profili osób trzecich;

b) Tworzą fikcyjne konta/profile na polskim forum Mi Community;
c) Nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

10. Jury w sytuacjach, o których mowa w ustępach 8 i 9, niezwłocznie prześle powiadomienie
o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do odpowiedzi
konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Mi
Community) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na polskim forum Mi
Community wraz ze stosownym uzasadnieniem.
IV. NAGRODY i LAUREACI
1. Uczestnik lub Uczestnicy, którzy w ocenie Jury najlepiej wykonali zadania konkursowe, tj.:
w ramach pierwszego zadania konkursowe (punkt III, ust. 4a) udzielili najciekawszej
odpowiedzi oraz wykonali i zarejestrowali co najmniej 50 tys. kroków, a w ramach drugiego
zadania konkursowego (punkt III, ust 4b) przygotowali najciekawszy wątek i wykonali
prawidłowo pierwsze zadania konkursowe minimum trzykrotnie, uzyskuje/uzyskują prawo
do nagrody.
2. W konkursie zostanie wyłonionych i nagrodzonych do 601 (słownie: sześciuset jeden)
Uczestników. Wyboru dokona komisja konkursowa złożona z czterech przedstawicieli
Partnera technologicznego. Laureaci uprawnieni zostaną do odbioru nagrody.
3. W pierwszym zadaniu konkursowym (punkt III ust. 4a) nagrodą jest:
- Voucher o wartości 219 zł umożliwiający zakup dowolnego produktu Xiaomi w sklepie
mi-home.pl, przy czym minimalna wartość zakupów musi wynosić 220 zł, a voucher ważny
jest do 30 sierpnia 2021 r.;
4. W drugim zadaniu konkursowym (punkt III ust. 4b) nagrodą jest:
- Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter Pro 2 albo zestaw zawierający: oczyszczacz
powietrza Mi Air Purifier Pro oraz odkurzacz ręczny Mi Handheld Vacuum Cleaner G10
(zwycięzca otrzymuje prawo wyboru nagrody);
4. Zwycięzca Konkursu w każdym momencie może zrezygnować z Nagrody, wysyłając w tym
celu stosowną informację Organizatorowi i dokonując zwrotu otrzymanych nagród.
5. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega
opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym jest Organizator.

6. Jury (administrator Mi Community) skontaktuje się ze Zwycięzcami poprzez wiadomość
prywatną polskiego forum Mi Community wysłaną przy użyciu funkcjonalności
„Wiadomość prywatna”. Zwycięzca/zwycięzcy voucherów otrzymają kod rabatowy.
Natomiast Zwycięzca głównej nagrody także przez „Wiadomość prywatną” otrzyma dane
kontaktowe do Organizatora celem otrzymania głównej nagrody. Zwycięzca głównej
nagrody jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od otrzymania takiej informacji do
skontaktowania się z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do identyfikacji i
do odbioru nagród tj.:
a) imię i nazwisko,
b) pełny adres zamieszkania,
c) numer PESEL dla wypełnienia zobowiązań podatkowych,
d) numer telefonu.
Jury w prywatnej wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje
dotyczące odbioru Nagrody.
7. Przesłanie danych i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest koniecznym
warunkiem dokonania odbioru Nagrody.
8. Nagroda zostanie wydana osobiście Zwycięzcy po uprzedniej weryfikacji jego tożsamości i
w uzgodnionym ze Zwycięzcą miejscu lub zostanie wysłana do Zwycięzcy przesyłką
rejestrowaną. Organizator informuje, iż Nagroda zostanie wydana lub nada w terminie 30
dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy.
9. Organizator podejmie wyłącznie jedną próbę doręczenia Nagrody. Nieodebranie przesyłki z
Nagrodą przez Laureata uznana będzie za rezygnację z otrzymania Nagrody.
10. W przypadku przyznania Nagrody, Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora jak również przez podmioty wskazane
przez Organizatora Odpowiedzi Konkursowej wraz z jego imieniem, nazwiskiem na polach
eksploatacji określonych w punkcie III ust. 6 powyżej.
V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest:

- Organizator, adres do kontaktu: Piloci Łukasz Biega, ul. Górska 7; 32-020 Wieliczka;
REGON: 120380716, NIP: 6871775693 („Organizator”).
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i Partnera
technologicznego zgodnie z przepisami 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
(dalej „RODO”).
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
a) wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, jak również wydania Nagrody na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
b) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art.
74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395).
4. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Organizatorowi w celu przeprowadzenia
Konkursu, wydania nagród, rozpatrzenia reklamacji i podejmowania innych czynności
przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być
przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, w
szczególności firmie kurierskiej w celu doręczenia Nagrody, jak również podmiotom
zajmującym się rozliczaniem podatkowym w imieniu i na rzecz Organizatora. Dane
osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:
a) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 ppkt a) i b) niniejszego
punktu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
b) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3 ppkt c) niniejszego
punktu – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki
prawne.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie i odbioru Nagrody.
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego
wyników zgodnie z punktem IV ust. 5 Regulaminu. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora.
3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego,
adres do korespondencji, adres e-mail, przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga
się reklamujący).
5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu

poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony w ust. 4
powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego
Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Nagroda rzeczowa
wymieniona w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlega wymianie na
gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których
korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania
Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie

trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu z
wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację na polskim forum Mi Community.
Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą
Regulaminu.

