
Regulamin konkursu SMS„BusWifi Quiz SMS” 

 

1. DEFINICJE  

1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej          

przedstawione znaczenie: 

1.1.1. Organizator–BusWiFi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z      
siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 400, 61-441          

Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd       

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział           

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: [0000614627], Regon:       
[364295660] 

1.1.2. Konkurs–konkurs organizowany pod nazwą „BusWifi Quiz      

SMS”opisany w niniejszym regulaminie;  

1.1.3. Regulamin–niniejszy regulamin konkursu; 
1.1.4. Uczestnik–osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3       

regulaminu; 

1.1.5. Laureat–osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;  

1.1.6. Premium SMS –usługa w standardzie GSM, w ramach, której         
wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z        

pobraniem przez operatora telefonii komórkowej opłaty wyższej       

niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu        

komórkowego na inny telefon komórkowy (opłata za wysłanie        
jednego SMS-a pod numer 71700 wynosi 1,00 zł netto / 1,23 zł z             

VAT). Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym       

Regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem        

usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (tzw. SMS       
Premium) jest serwis  numery-premium.pl; 

1.1.7. Numer Premium SMS–numer SMS podany Uczestnikowi w celu        

zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie, tj. nr 71700;  

1.1.8. Wiadomość SMS(SMS)–wiadomość tekstowa, wysyłana przez     
Uczestnika z telefonu komórkowego pod wskazany nr SMS (do         

 

https://numery-premium.pl/


Konkursu nie będą rejestrowane zgłoszenia SMS wysyłane z        
bramek SMS); 

1.1.9. Dzień roboczy–każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za         

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 04.03.2021 r. do dnia           
18.03.2021 r.,przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem         

nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 9.04.2021 r. 

2.3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią          

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w           
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.            

Dz.U.2019 poz. 847). 

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do         

Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik,        
przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w         

Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które          

uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu          

(odpowiedzi na Pytanie konkursowe). oznacza jednoczesną akceptację przez        
Uczestnika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymanie od         

Organizatora wiadomości automatycznej SMS dotyczącej informacji o udziale        

w Konkursie oraz wiadomości informującej o wygranej w konkursie. Uczestnik,          

który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie traci prawo do udziału           
w Konkursie i otrzymania Nagrody. 

2.5. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z 

postanowieniami Regulaminu spoczywa na Organizatorze Konkursu. 

2.6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z          
udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w przypadku           

stwierdzenia, że nie spełnia on lub udzielona przez niego odpowiedź          

konkursowa wymogów Regulaminu lub w przypadku otrzymania informacji, iż         

 



odpowiedź na Pytanie konkursowe narusza obowiązujące przepisy prawa        
bądź dobra osób trzecich. 

2.7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy       

Regulamin. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie        

poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronach       
https://buswifi.pl/do-pobrania/, https://www.facebook.com/buswifi. Zmiany do    

Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników, będą        

wprowadzane w formie aneksów i staną się skuteczne w terminie 7 dni od             

momentu ich opublikowania w zmienionej formie w Regulaminie na stronie          
https://buswifi.pl/do-pobrania/ 

2.8. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronach: https://buswifi.pl,        

https://www.facebook.com/buswifi, oraz ekranach należących do organizatora. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.5 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego konkursu        

może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu rozpoczęcia           

konkursu spełnia następujące warunki: 
3.1.1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej      

Polskiej; 

3.1.2. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała        

jego postanowienia; 
3.1.3. ma ukończone 18 lat; 

3.1.4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

3.2. W celu uczestniczenia w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien posiadać         

numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM           
operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS           

Premium. 

3.3. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla osób fizycznych znajdujących się w          

zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.  
3.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w           

Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału       

spowoduje nieważność zgłoszenia. 

 

https://buswifi.pl/do-pobrania/
https://www.facebook.com/buswifi
https://buswifi.pl/
https://www.facebook.com/buswifi


3.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy          
także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,          

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,        

synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

 

4. ZASADY KONKURSU 

4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do           

następującej procedury: 

4.1.1. Wysłać SMS zgłoszeniowy zawierający odpowiedzi na quiz oraz        
odpowiedź na pytanie konkursowe, które polega na wymyśleniu i         

przesłaniu własnej autorskiej propozycji najciekawszej odpowiedzi      

na pytanie konkursowe/, które brzmi: „Dlaczego warto czytać        

książki?“ (dalej: “Pytanie konkursowe”)pod numer 71700 telefonu       
komórkowego(opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer       
71700  wynosi 1,23zł brutto /1 zł + VAT). 

4.1.2. Format wiadomości SMS musi składać się z prefix (np. wtag),          

odpowiedzi (a, b, c, d) na 5 pytań quizu oraz odpowiedź na            
pytanie konkursowe, która nie może przekraczać 120 polskich        

znaków. Pytania będą wyświetlane na ekranach należących do        

Organizatora umieszczonych w komunikacji miejskiej, w      

następujących miastach: w Poznaniu, Kórniku, Środzie Wkp.,       
Wrocławiu, Kielcach) Cała wiadomość nie może zawierać więcej        

niż 160 znaków wraz ze “spacjami” oraz musi składać się tylko z            

polskich znaków. W Wiadomości zakazuje się używania       

emotikon. Przykład Wiadomości o poprawnej treści: wtag       
a,b,c,d,a   Czytanie poglebia nasza wiedze i poszerza slownictwo. 

4.1.3. Uczestnik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą     

wzięcie udziału w Konkursie. 

4.1.4. Jedynie wysłanie poprawnej wiadomości określonej w pkt. 4.1.2.        
na numer określony w pkt. 4.1.1. zapewnia udział w Konkursie.          

Żaden inny format wiadomości (np. MMS) niż SMS nie będzie          

brany pod uwagę. 

 



4.1.5. Zgłoszenia do Konkursu mogą być wysyłane codziennie w        
okresie: od godziny 00:00:00 dnia 04.03.2021r., do godziny        

23:59:59 dnia 18.03.2021 r. 

4.2. Rozwiązanie zadania konkursowego (udzielenie odpowiedzi na Pytanie       

konkursowe),o którym mowa w pkt. 4.1.1. Regulaminu: 

-musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

-nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści        

sprzecznych z prawem, 

-nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności:          
dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

4.3. Z jednego numeru telefonicznego można przesłać jedynie jedną wiadomość.         

W przypadku otrzymania dwóch wiadomości z jednego numeru, jedynie         

pierwsza jest uznana za prawidłowe zgłoszenie.  
4.4. Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź konkursową (odpowiedź na         

Pytanie konkursowe).  

 

4.5. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora          
wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania        

konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń           

czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

4.5.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym,       
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej,        

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach      

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

4.5.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką      
magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych,      

techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego       

na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy        

zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w       
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego      

oraz techniką cyfrową, 

 



4.5.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono        
–wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i        

za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 

4.5.4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt.         

4.5.1. - 4.5.3.–publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a       
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy         

mógł mieć do niego dostęp w miejscu iw czasie przez siebie           

wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach        

internetowych, 
4.5.5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w         

nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 

4.5.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

4.5.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik         
przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,     

informatyczne i bezprzewodowe, 

4.5.8. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i         

reklamy, 
4.5.9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy,       

promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów        

działalności gospodarczej. 

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora bez dodatkowego      
wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do utworu, w        

zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na     

powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania       

modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami,       
przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik         

spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w         

szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że       
Uczestnik Konkursu narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie lub         

narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

 



5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD 
5.1. W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia           

nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła       

trzyosobową komisję konkursową składającą się z pracowników Organizatora,        

o której mowa w pkt.7 Regulaminu (dalej: “Komisja”). 
5.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.03.2021r.i polegać będzie na         

wyłonieniu przez Komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo       

zarejestrowanych zgłoszeń w Konkursie najlepszych rozwiązań Pytania       

konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania       
wszystkie prawidłowo nadesłane do konkursu zgłoszenia uwzględniając ich        

jakość, oryginalność, kreatywność i wybierze pięciu zwycięzców. 

5.3. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów        

określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie. Czas          
nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez      

numery-premium.pl. 

 

6. NAGRODY 
6.1. Nagrodami w Konkursie jest 5  książek pod tytułem “Królestwo” Jo Nesbo. 

6.2. Wartość jednej książki wynosi 42,90 zł ( słownie: czterdzieści dwa złote,           

dziewięćdziesiąt groszy). 
6.3. Nagrody w konkursach, które trafiają do osób fizycznych (np. konsumentów), 

podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem. Stawka podatku wynosi 
10% wartości nagrody (w przypadku nagród rzeczowych powinna to być ich 
wartość rynkowa brutto), zaokrąglona do pełnej złotówki. Podstawa prawna: 
(art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W przypadku nagród nie przekraczających 
kwoty 2000 zł, takich jak w przypadku nagród wymienionych w pkt. 6.1. o 
wartości podanej w pkt. 6.2., podatek nie wystąpi. 

6.4. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby           

trzecie. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych       
właściwości nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.Nagroda nie       

podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

 

7. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

https://numery-premium.pl/


7.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o        
przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 6.1, pkt. 6.2 Regulaminu, będzie            

trzyosobowa komisja konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora.  

7.2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych rozwiązań zadania       

konkursowego wybierze Laureatów. 

 

8. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA 
WYNIKÓW 

8.1. Każdy Uczestnik po wysłaniu wiadomości SMS konkursowej otrzyma        
automatyczną odpowiedź zwrotną potwierdzającą wzięcie udziału w konkursie. 

8.2. Każdy Laureat zostanie powiadomiony o wygranej, w dniu 22.03.2021,         

poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer telefonu, z którego nadeszło          

zgłoszenie, na co Uczestnik wyraża zgodę. W treści wiadomości SMS          
Organizator poinformuje Laureata o wygranej oraz o adresie e mail, na który            

Laureat prześle komplet niezbędnych danych i oświadczeń umożliwiających        

wydanie nagrody.  

Brak otrzymania wiadomości SMS informującej o wygranej do dnia         
22.03.2021 jest jednoznaczny z przegraną w konkursie.  

Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata pocztą, pocztą         

elektroniczną, pocztą kurierską lub poprzez doręczenie osobiste do siedziby         

Organizatora, w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.1.1.           
niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 22.03. 2021 roku kompletu          

niezbędnych danych i oświadczeń Laureata, które umożliwią wydanie nagrody,         

tj.: 

a)imię i nazwisko Laureata, 

b)dokładny adres zamieszkania (do wysyłki nagrody), 

c)numer telefonu Laureata, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu, 

d)adres e-mail Laureata, 

e)własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści: 

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.” 

 



„Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „BusWifi Quiz SMS”, w tym z           
zawartą w regulaminie klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych        

osobowych,i wyrażam zgodę na jego treść. 

”Oświadczam,że: „Jestem autorem wszelkich treści, utworów -w rozumieniu        
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z            

odpowiedzią na pytanie konkursowe w konkursie „BusWifi Quiz SMS”. 

„Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania          

zadania konkursowego, powstałe w związku z wykonaniem zadania w         

konkursie „BusWifi Quiz SMS”.Treści te nie naruszają w żaden sposób          

przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych         
osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych          

utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie          

udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z        

odpowiedzi na pytanie konkursowe, posiadam wyłączne prawo do udzielania         
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania        

konkursowego.” 

„Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora tytułu       

niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się         
zwolnić: Organizatora jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym        

oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na          

drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia         

przysługujących im praw.” 

„Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w            

Konkursie zgodnie z pkt. 6.1.regulaminu przenoszę na Organizatora autorskie         

prawa majątkowe do mojej odpowiedzi na pytanie konkursowe na polach          

eksploatacji wskazanych w pkt. 4.5. regulaminu konkursu.” 

f)data i własnoręczny podpis uczestnika. 

8.3. Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami, jakie musi podać          

Laureat znajduje się na stronie internetowej Organizatora       

https://buswifi.pl/do-pobrania/ , skąd Laureat może pobrać gotowy formularz. 

 



8.4. W przypadku nie doręczenia organizatorowi wymaganych danych i        
oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.2. regulaminu przez Laureata nagrody           

do dnia 26.03.2021, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 

8.5. Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Laureatów nagród,         

Laureaci mogą zgłaszać do Organizatora w terminach wynikających z         
postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.  

 

 

9. WYDANIE NAGRÓD 
9.1. Warunkiem odebrania nagrody jest: 

9.2. −wysłanie wiadomości email w terminie 22.03.2021-26.03.2021 na adres 

podany w wiadomości informującej o wygranej tj. biuro@buswifi.pl w celu 

ustalenia sposobu i terminu odbioru/ przesłania nagrody. 

−uzupełnienie i przesłanie  formularza opisanego w pkt 8.2. do dnia 

26.03.2021. 

9.3. W przypadku nieodebrania nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do 

09.04.2021., niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

 

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą       

zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail Organizatora         
-biuro@buswifi.pl . O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje         

data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia          

31.03.2021r. 

10.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez trzyosobową komisję konkursową       
wymienioną w pkt. 7 w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Organizator             

rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie        

elektronicznej na adres e - mail Organizatora -biuro@buswifi.pl, na podstawie          

Regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą        
mailową. 
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10.3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika         
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na        

drodze postępowania sądowego. 

 

11. PRAWA AUTORSKIE  

 

11.1.  Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest 

autorem odpowiedzi na Pytanie konkursowe (Utwór) w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z 
rozwiązaniem zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.1.1. 

Regulaminu i  przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych do tego 

Utworu. 

11.2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza,że powstałe 
w związku z niniejszym konkursem odpowiedzi na Pytania konkursowe nie 

naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek 

praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe 

do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. 

 

 

 

12. DANE OSOBOWE 
12.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu        

przez Uczestników jest Organizator tj. BusWiFi spółka z ograniczoną         

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 400,           

61-441 Poznań. 
12.2. Administrator danych osobowych informuje, że:  

a)dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w        

związku z organizacją Konkursu „BusWifi Quiz SMS” są przetwarzane         

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w        
celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu         

przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika        

 



do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych       
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących       

na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu,  

b)dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika         

do Konkursu na podstawie 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) -Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119              
(dale:j RODO)oraz przepisów powszechnie obowiązujących, 

c)Dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie: 

- udzielonej zgody -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tj. zgody wyrażonej             

poprzez przystąpienie do Konkursu, 
- obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit.c)           

RODO - wobec Laureatów, 

- prawnie uzasadnionego interesu Administratora -art. 6 ust. 1 lit f)          

RODO  - dochodzenie/ obrona przed roszczeniami 

d)Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru        

telefonu, treści wysłanej wiadomości SMS konkursowej a w przypadku         

Laureatów oraz osób, które zgłosiły reklamację również w zakresie imienia          

i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email jeżeli będzie to konieczne          
w związku z wydaniem nagrody. Dostawca usług numery-premium.pl        

będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: numeru telefonu, z którego          

wysłano wiadomość konkursową, treść wiadomości konkursowej oraz czas        

jej wysłania. 

e) Jeżeli zaistnieje potrzeba, Organizator ma prawo otrzymać i         

przetwarzać dane związane z pobraniem i odprowadzeniem podatku        

dochodowego od wygranej i odprowadzanego do właściwego Urzędu        

Skarbowego. 

f) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz         

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, 
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g)uczestnikowi przysługuje: 

−prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

−prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania       

podanych danych osobowych,  

−prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych        
osobowych,oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie        

pisemnej lub elektronicznej na adres organizatora,  

h)Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu        

nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy         
Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem          

przepisów,  

i)dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora        

innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj.       
numery-premium.pl, operatorom bramki sms, podmiotom świadczącym      

usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów       

informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników        

Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, operatorom      
pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym       

administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo, 

j)dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia        

ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z konkursem,        
dane osobowe Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie         

przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami      

prawa,  

k)dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane do        
państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

l) Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego         

podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym       

profilowania, 
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m)Uczestnik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie         
danych osobowych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność prawem           

przetwarzania jego danych przed jej wycofaniem.  

m) w sprawie danych osobowych można kontaktować się z         

Organizatorem mailowo, pod adresem biuro@buswifi.pl . 

 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
13.1. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem         

zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby          

organizacji Konkursu. 

13.2. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść będzie          

dostępny na stronie internetowej Organizatora pod      
https://buswifi.pl/do-pobrania/ 

13.3. Informację o zmianach w Regulaminie Konkursu będą umieszczane na stronie          

Organizatora https://buswifi.pl 

13.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się       
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie         

przepisy Kodeksu cywilnego. 

13.5. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem          

mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu        
kontaktowego biuro@buswifi.pl lub też kontaktować się telefonicznie z        

Organizatorem (pod nr. 61 624 86 82) w dni robocze w godzinach od 9:00 do               

16:00 (koszt         połączenia ponosi Uczestnik zgodnie z taryfą operatora). 

 

 

 

BusWiFi Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 400, 61-441 
Poznań 
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