
Regulamin konkursu „Bilet miesięczny” 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Bilet miesięczny” (dalej: „Konkurs”). 
2. Zasady i organizację Konkursu określa niniejszy Regulamin. 
3. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. 
4. Konkurs prowadzony jest na stronie: https://www.facebook.com/MZK-Chojnice oraz z 

wykorzystaniem adresu e-mail: mzk@mzkchojnice.pl 
5. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej oraz 

propagowanie zakupu biletów miesięcznych jak i wyłonienie najciekawszego, najbardziej 
kreatywnego, wyróżniającego się hasła, zachęcającego do kupna biletu miesięcznego. 

6. Konkurs trwa od dnia 2.11.2021 r. od godziny 00:01 do dnia 21.11.2021 r. do godziny: 23:59. 
II. Organizator Konkursu. 
Organizatorem i Sponsorem Konkursu jest MZK Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Angowicka 53, 89-600 
Chojnice, NIP: 555-000-64-76, dalej: „Organizator”. 
III. Przystąpienie do Konkursu. 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, posiadającą pełną zdolność 

do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”), które zakupiły bilet miesięczny na miesiąc listopad 
oraz zawarły w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu, zamieszczonym na na stronie 
https://www.facebook.com/MZK-Chojnice:   

a) nr seryjny własnego biletu miesięcznego; 
b) stworzone przez siebie hasło zachęcające do kupna biletu miesięcznego. 
 

2. Umieszczając w ww. komentarzu nr seryjny biletu oraz hasło zachęcające do kupna biletu 
miesięcznego Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
zawartych w tej wiadomości, do celów realizacji Konkursu, a tym samym oświadcza, że: 
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do hasła 
      zgłaszanego w Konkursie,  
b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane  
      z naruszeniem ich praw autorskich z tego tytułu, 
c) nie będzie kierował w stosunku do Organizatora konkursu żadnych roszczeń (w tym 

finansowych) związanych z wykorzystaniem tego hasła na potrzeby przeprowadzenia  
i rozstrzygnięcia Konkursu, oraz, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, 
uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony, oraz bez ograniczeń 
terytorialnych z zamieszczonego w komentarzu hasła na wszystkich polach eksploatacji do 
działań związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu.  

 
IV. NAGRODY i zasady W KONKURSIE 

1. W Konkursie nagrodzeni zostaną 4 Uczestnicy.  
2. Nagrodami w Konkursie są: 4 bilety miesięczne na miesiąc grudzień. 
3. Czterej Uczestnicy, którzy przystąpili do konkursu zgodnie z powyższymi zapisami niniejszego 

Regulaminu, a których hasła zostaną wybrane przez Organizatora, zostaną nagrodzeni biletem 
miesięcznym na miesiąc grudzień. Organizator dokona wyboru hasła najbardziej, w jego 
ocenie, kreatywnego – wyróżniającego się oryginalnym pomysłem. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Organizatora nastąpi do dnia 22.11.2021 r. 
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej za pomocą mediów 

społecznościowych. 
6. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę z tytułu udziału w Konkursie. 
7. Nagrodę należy odebrać w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Chojnicach w terminie 20 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu. 
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, w stosunku do których Organizator wystosował 

wezwanie do zapłaty należności za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego 
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uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a która nie została opłacona przez 
Uczestnika przed zgłoszeniem do Konkursu. 
 

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MZK Sp. z o.o. w Chojnicach 

z którym można kontaktować się w następujący sposób:  
- listownie: ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice;  
- pod adresem e-mail: mzk@mzkchojnice.pl; 

2. MZK Sp. z o.o. w Chojnicach powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim 
kontaktować pod adresem e-mail: iod@mzkchojnice.pl.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe Uczestników 
Konkursu nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie 
zebrane.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić udział w 
Konkursie. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.  
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas realizacji Konkursu, a po 

jego zakończeniu przez czas trwania postępowania reklamacyjnego 
7. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich przenoszenia.  
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych osobowych w przypadku uznania, że MZK Sp. z o.o. w Chojnicach przetwarza jego 
dane z naruszeniem przepisów RODO.  

9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, 
w tym profilowaniu, które mogłoby mieć wpływ na jego sytuację prawną lub w inny sposób 
wpływać na jego prawa, wolności i obowiązki oraz nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu który to dostępny 

jest na stronie www.mzkchojnice.pl/konkurs/bm  
2. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji warunków 

Konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 

Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od 
Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ 
na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

6. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane w terminie do 3 dni od 
zakończenia Konkursu na adres e-mail: mzk@mzkchojnice.pl. Reklamacje będą rozpatrywane 
w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na ww. stronie. 

 


