REGULAMIN KONKURSU „FIFA 22”
Organizatorem Konkursu ,,Konkurs FIFA 22” jest Górnik Zabrze Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu
przy ul. Roosevelta 81, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000106227, kapitał zakładowy w wysokości 101 942 300 zł ,
opłacony w całości, NIP 648-12-78-811 REGON 273128033

§1. ZASADY OGÓLNE I DEFINICJE
1.

Określenia użyte w Regulaminie z wielkiej litery oznaczają:
a) Adres kontaktowy - kontaktowy adres e-mail do Górnika Zabrze:
konkurs@gornikzabrze.pl;
b) FanPage - dostępny pod adresem: www.facebook.com/GornikZabrzeSA/;
c) Konkurs - konkurs „Konkurs FIFA 22”, którego dotyczy Regulamin;
d) Nagroda - 1 (słownie: jeden) z 8 (słownie: ośmiu) kluczy elektronicznych do gry FIFA 22
w wersji po 2 (słownie: dwa) klucze na konsole: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series
X/S.
e) Praca Konkursowa - utwór graficzny (rysowany lub tworzony przy pomocy narzędzi grafiki
komputerowej), stanowiący propozycję Karty FIFA Ultimate Team dowolnego piłkarza
pierwszej drużyny Górnika Zabrze z proponowanymi przez Uczestnika statystykami,
zdjęcie piłkarza oraz tło Karty. Praca Konkursowa powinna stanowić utwór w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
f) Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu”;
g) Uczestnik - osoba, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa i wzięła
udział w Konkursie;
h) Górnik Zabrze S.A. – Organizator.

2.

Konkurs nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych. W szczególności wynik Konkursu zależy od
indywidualnych starań oraz rywalizacji uczestników i na żadnym etapie nie jest zależny od
przypadku.

3.

Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w
rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4.

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin stanowi treść
przyrzeczenia publicznego Organizatora.
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5.

Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich potencjalnych Uczestników w wersji
elektronicznej na stronie oficjalnej klubu gornikzabrze.pl.
§2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.12.2021 r., w chwili opublikowania na oficjalnych
kanałach Górnika Zabrze i kończy się w dniu 10.12.2021 r. o godz. 14:00. W powyższym
terminie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu.

2.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem
oficjalnych kanałów Górnika Zabrze.
Adres mailowy, z którego zostanie przysłana Praca Konkursowa Uczestnika zostanie
uznany za właściwy do korespondencji z Uczestnikiem.

3.

4.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody drogą mailową.
§3. KOMISJA KONKURSOWA

1.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane
przez Organizatora.

2.

Członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w
Konkursie.
§4. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

1.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne mieszkające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem obszarów eksterytorialnych.

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby uprawione do
reprezentacji Organizatora oraz pracownicy, członkowie organów i inne osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu.

3.

Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.

Prace Konkursowe zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu.

5.

Uczestnik wyraża zgodę na publikację na Fanpage Pracy Konkursowej oraz imienia
Uczestnika.
§5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
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1.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:
a) stworzyć Pracę Konkursową w formie grafiki lub grafiki komputerowej;
b) w okresie trwania Konkursu, określonego w §2 ust. 1 Regulaminu, przesłać Pracę
Konkursową w formie załącznika do wiadomości (w formie grafiki lub zdjęcia) na Adres
Mailowy (konkurs@gornikzabrze.pl) wraz z podaniem: imienia i nazwiska, numeru
kontaktowego oraz nazwą konsoli, na którą ma być przesłana Nagroda.

2.
Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych w terminie prac konkursowych,
uwzględniając ich kreatywność, pomysłowość oraz czas włożony na wykonanie, a także zgodność z
Regulaminem. Komisja będzie dokonywać rozstrzygnięcia kierując się swoją własną opinią.
Komisja wyłoni 8 (słownie: osiem) najlepszych Prac Konkursowych, które zostaną nagrodzone
Nagrodami.
3.
Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. Kolejne Prace Konkursowe
zgłoszone przez tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez
Organizatora.
4.
O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator powiadomi dnia 10.12.2021r. o godzinie 16:00
poprzez publikację Pracy Konkursowej oraz imienia Uczestnika, którego Praca Konkursowa została
wyłoniona przez Komisję Konkursową na Fanpage.
5.

Zwycięzcy zostaną również poinformowani o rozstrzygnięciu Konkursu drogą mailową.

6.
W przypadku, gdy w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi informacji
o zwycięstwie na adres e- mail, z którego przesłano Pracę Konkursową, Uczestnik nie podał
danych określonych w ust. 1 lit. b powyżej wskutek czego wysłanie Nagrody okaże się niemożliwe,
w szczególności na skutek braku odpowiedzi na wezwanie Organizatora do podania przez
zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania nagrody (imię i nazwisko, adres do doręczeń,
numer telefonu) Uczestnik traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Nagroda zostanie
przyznana innemu Uczestnikowi, przy uwzględnieniu procedury określonej w ust. 2 powyżej.
7.
Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody ani w pieniądzu,
ani przeniesienie przez zwycięzcę prawa do Nagrody na inną osobę.
§6. PRAWA ORGANIZATORA
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie (dyskwalifikacja)
Uczestników, których działania w ramach Konkursu naruszają prawo, dobre obyczaje lub
Regulamin, w szczególności zaś Uczestników, którzy:
a) zgłaszają swój udział w Konkursie za pomocą więcej niż jednego konta, w celu
zgłoszenia więcej niż jednej Pracy Konkursowej;
b) umieszczają w ramach Konkursu treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu
na płeć, rasę, poglądy religijne, narodowość lub pochodzenie etniczne,
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propagujące ideologie totalitarne, zawierające wulgaryzmy lub naruszające prawa
osób trzecich;
c) zamieszczają Prace Konkursowe naruszające dobra osobiste Organizatora lub osób
trzecich.
2.
W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie,
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby
komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator
może oczekiwać od Uczestnika podania dodatkowych informacji dotyczących jego udziału w
Konkursie, jeżeli takie informacje są niezbędne do usunięcia powstałych wątpliwości związanych z
aktywnością Uczestnika w Konkursie.
§7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.
W zakresie, w jakim praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, biorąc udział w Konkursie, Uczestnik
jednocześnie oświadcza i zapewnia, że jest twórcą tej pracy konkursowej, zaś praca konkursowa
nie jest obciążona prawami osób trzecich, a jej zgłoszenie w ramach Konkursu nie narusza praw
wyłącznych osób trzecich.
2.
Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie jego
wizerunku, a także imienia lub pseudonimu (dalej zwanych łącznie „Wizerunkiem”) dla celów
marketingowych, reklamowych, archiwalnych, edukacyjnych, historycznych, promocyjnych i
wizerunkowych Klubu w okresie 5 lat od dnia złożenia Pracy Konkursowej. W szczególności zgoda
ta obejmuje utrwalanie Wizerunku Uczestnika lub dowolnych jego elementów w postaci zdjęć
oraz nagrań audio i audiowizualnych, wykonywanych, powielanych i eksponowanych dowolną
techniką, w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w Internecie, w
konkursach i akcjach promocyjnych, w zestawieniu z dowolną treścią, która nie będzie naruszała
dobrych obyczajów, w szczególności z wizerunkami innych osób oraz przy wykorzystaniu znaków
towarowych.
3.
Uczestnik przenosi z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej na Organizatora całość praw
autorskich do Pracy Konkursowej.
4.
Przeniesienie praw do Pracy Konkursowej, zgodnie z ust. 3 powyżej następuje bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzania jakąkolwiek techniką, w tym m. in.
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w
jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), reprograficzną,
b) wprowadzania do obrotu w mediach wszelkiego rodzaju,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej,
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d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępniania w Internecie oraz w
ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania, publicznego reemitowania,
f) wystawiania, wyświetlania,
g) użyczania, najmu,
h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację naziemną, reemitowania jakimkolwiek systemie lub technologii),
i) nadawania, reemitowania za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie
lub technologii),
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem
platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub
technologii),
k) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu albo materiału
dźwiękowego do wymogów konkretnej strony internetowej, audycji telewizyjnej
lub innej technologii przekazu,
l) prawa obrotu (rozporządzenia) w kraju i za granicą, w szczególności dalszego
obrotu i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do całości lub części
utworu,
m) merchandising oraz wykorzystanie w celach reklamowych i promocyjnych bez
względu na sposób i medium reklamy oraz rodzaj i kategorię reklamowych
przedmiotów lub usług, zwłaszcza we wszelkich działaniach promocyjnych,
reklamowych, marketingowych i PR’owych Organizatora oraz jego partnerów
handlowych, w tym umieszczania i rozpowszechniania Utworu.
5.
Uczestnik zezwala Organizatorowi – na zasadzie wyłączności - na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do Utworu na zasadach oraz polach eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej.
6.
Uczestnik zezwala na dowolne przetwarzanie (adaptacje) Pracy Konkursowej przez
Organizatora i osoby trzecie działające z jego upoważnienia, w tym na rozpowszechnianie Pracy
Konkursowej lub jej części w dowolnym kontekście, w połączeniu z innymi elementami, w tym
zdjęciami, tekstami, elementami graficznymi.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem
Konkursu pod adresem e-mail konkurs@gornikzabrze.pl
2.
Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej.
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3.
Wszelkie spory związane z Konkursem lub wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem
będą rozpatrywane przez sądy powszechne lub administracyjne właściwe miejscowo dla siedziby
Górnika Zabrze.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2021 r.

6.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach określonych w
Załączniku nr 1 do Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
zasadach określonych w Załączniku nr 1.
7.

Obowiązujące zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Fanpage.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Konkurs FIFA 22” Zasady przetwarzania danych
osobowych
Zgodnie z art. 13 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
953/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Górnik Zabrze S.A.

2.
Górnik Zabrze S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem
możliwy jest przez e-mail: iod@gornikzabrze.pl.
3.
Spółka odpowiada za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z
regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.
4.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia jego
zwycięzcy, ogłoszenia wyników i wydania nagrody, jak również zapewnienia wysokiego poziomu
świadczenia usług, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, obsługi i poprawnego przebiegu Konkursu
oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także prowadzenia działań o
charakterze promocyjnym.
5.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konieczny w związku z
wykonaniem lub zakończeniem umowy, na podstawie:
a) w przypadku danych zwykłych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony
interes Organizatora, polegający na wykonaniu zobowiązań Organizatora
wynikających z przyrzeczenia publicznego;
b) w przypadku danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit a)-b) RODO — osoba,
której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach oraz przetwarzanie jest
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niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora, lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
6.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z
zastrzeżeniem udostępnienia imion zwycięzców wraz z ich wizerunkiem na Fanpage. Odbiorcami
danych, innych niż imię lub pseudonim i wizerunek w przypadku zwycięzcy, będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
7.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
8.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres
konieczny w związku z wyłonieniem zwycięzców lub wręczeniem Nagród, a także przez okres
niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą
przechowywane w niezbędnym zakresie do celów archiwizacyjnych przez okres określony
przepisami
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