
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

Wykręć abonament BikeS 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, przebieg oraz warunki 

uczestnictwa w cyklicznym  comiesięcznym konkursie pod nazwą „Wykręć abonament 

BikeS”, zwanym dalej „Konkursem”. 

§ 2. Przedmiotem Konkursu jest rywalizacja użytkowników Bike zgodnie z zasadami 

opisanymi w paragrafie 6. 

§ 3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma: Nieruchomości i Opłaty 

Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, KRS 0000399949, 

NIP 8513158029, REGON 321139821, zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

serwisu Facebook, na profilu BikeS/srm, znajdującym się pod adresem URL: 

https://www.facebook.com/BikeS.srm, zwanym dalej „profilem Organizatora”. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5. 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które: 

1) najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu uzyskały pełnoletność, 

2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) mają miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

4) spełniają warunki udziału w Konkursie, określone w § 6 Regulaminu. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby fizyczne, które są pracownikami Organizatora 

albo pozostają z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do 

którego stosuje się przepisy o zleceniu, oraz członkowie ich rodzin. 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 6. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

1) spełniać warunki określone w § 5 Regulaminu Konkursu; 

2) mieć aktywne konto w systemie Bike_S; 
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3) przesłać na adres bikes@bikes-srm.pl podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu; 

4) deklarację przystąpienia do konkursu należy przesłać najpóźniej w 15 dniu wybranego 

miesiąca. Deklaracje przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane. 

§ 7. 1. Konkurs ma charakter cykliczny, jest rozgrywany w dwunastu kolejnych miesiącach 

kalendarzowych  od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Po każdym miesiącu 

Organizator przyznaje nagrody. 

2. Nagrody otrzymują osoby, które w danym miesiącu zgromadziły najwięcej punktów 

liczonych wg zasad: 

 5 punktów jednorazowo za przejazd powyżej 1,5 km; przy czym między kolejnymi 

przejazdami musi nastąpić przerwa min. 30 minut, aby zaliczyć kolejny przejazd oraz, 

 1 punkt za każdy zakończony kilometr w przejeździe, o ile przejazd był dłuższy niż 1,5 

km. 

3. Osoby nagrodzone w jednym miesiącu nie mogą brać udziału w pozostałych miesiącach 

konkursu. 

IV. NAGRODY 

§ 8.1. 

Po każdym miesiącu kalendarzowym Konkursu Organizator przyzna  nagrody za zajęcie 

trzech pierwszych miejsc. Nagrody będą w formie abonamentów na określoną liczbę dni 

umożliwiających bezpłatne korzystanie z rowerów BikeS przez 60 minut dziennie. 

 Nagroda za 1 miejsce – 360-dniowy abonament BikeS; 

 Nagroda za 2 miejsce – 180-dniowy abonament BikeS; 

 Nagroda za 3 miejsce – 90-dniowy abonament BikeS. 

2. Osoby, które zdobyły tę sama liczbę punktów i zajęły jedno z premiowanych miejsc, 

otrzymają nagrody ex aequo. 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD 

§ 9. 1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na profilu Organizatora 

najpóźniej 10 dni po zakończeniu danego miesiąca Konkursu. 

2. Nagrody – abonamenty zostaną uaktywnione w aplikacji Roovee na indywidulanych 

kontach BikeS Laureatów następnego dnia po ogłoszeniu wyników konkursu za dany miesiąc. 

3. Nagroda może zostać przyznana i przekazana jedynie osobie, która spełni wszystkie 

warunki udziału w Konkursie, opisane w Regulaminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody niewykorzystane z przyczyn leżących 

po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

5. Organizator nie zwraca ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę - abonament 

niewykorzystany w całości a albo w części przez Laureata. 
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VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

§ 10. 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z 

Rozporządzeniem 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), wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie. 

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na: 

1) przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

Konkursu w zakresie wskazanym w Regulaminie, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz 

przyznania i wydania Nagród; 

2) opublikowanie jego imienia i nazwiska na profilu Organizatora – w przypadku, gdy 

zostanie on Laureatem Konkursu. 

3. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu. 

4. Administratorem bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników jest Organizator. 

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 

iod@niol.szczecin.pl 

6. Każdy Uczestnik może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania  przez 

Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2. Jeżeli Uczestnik 

zgłosi takie żądanie w trakcie trwania Konkursu, Organizator, uwzględniając żądanie 

Uczestnika, wykluczy Uczestnika z udziału w Konkursie – niezależnie od etapu Konkursu, na 

którym to żądanie zostało zgłoszone, w tym również po ogłoszeniu Laureatów. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych 

przepisach. 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich 

niepodanie albo podanie danych chociażby częściowo nieprawdziwych albo nieprawidłowych 

będzie podstawą do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 

zautomatyzowany 



VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 11. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy wysyłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail Organizatora: bikes@bikes-

srm.pl, zwany dalej „adresem e-mail Konkursu”, nie później niż w terminie dwóch dni od 

ogłoszenia wyników Konkursu, wpisując w temacie wiadomości słowa „konkurs reklamacja”. 

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez 

Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładny 

opis okoliczności powodujących zgłoszenie reklamacji. Reklamacje nie zawierające ww. 

danych będą pozostawione bez odpowiedzi. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni od dnia otrzymania ich przez 

Organizatora. 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany 

ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z serwisem Facebook związany. 

Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 

Uczestników w związku z jego przebiegiem. 

§ 13. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2022 r. , jest dostępny na stronie 

internetowej Organizatora i stanowi jedyny dokument określający zasady, przebieg i warunki 

uczestnictwa w Konkursie. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków 

określonych w Regulaminie. 

3. Wszelkie pytania związane z zasadami oraz przebiegiem Konkursu należy kierować na 

adres e-mail Konkursu. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

 

 



 

 

 

 


