
 

 

Regulamin konkursu „MVP tygodnia Energa Basket Ligi Kobiet” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „MVP tygodnia Energa Basket Ligi Kobiet” 
(„Konkurs”).  

1.2. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Koszykówki, ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 
Warszawa, KRS 0000033466, NIP 527-204-34-57, Regon 00086604 („Organizator”). 

1.3. Nagrody do Konkursu zostaną ufundowane i przekazane do Polskiego Związku 
Koszykówki w celu ich przekazania laureatom konkursu przez Grupę LOTOS S.A.,  
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, NIP 583-000-09-60, REGON 190541636, BDO 
000019759 („Sponsor nagród”). 

1.4. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).   

1.5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski. 

1.6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 
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 ustawie o grach hazardowych. 

1.7. Organizator konkursu jako podmiot  wydający nagrody laureatom konkursu 
zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających  
z przyznania nagród, w tym m. in. odprowadzenia należnego podatku dochodowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), o ile nie wystąpią przesłanki 
wyłączające obowiązek podatkowy w tym zakresie. Organizator ponosi pełną 
odpowiedzialność z tytułu nierozliczenia lub niewłaściwego rozliczenia zobowiązań 
podatkowych od nagród. 

 
2. DEFINICJE   

2.1. Konkurs – Konkurs „MVP tygodnia Energa Basket Ligi Kobiet” organizowany przez 
Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.  

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu 
oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.  

2.3. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w punkcie 3.1.  

2.4. Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja czuwająca nad 
poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez 
Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, 
w tym w szczególności wyłaniająca Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych 
Regulaminem.   

2.5. Laureat Konkursu – osoba z pośród Uczestników Konkursu, której Komisja Konkursu 
przyznała Nagrodę oraz spełni warunki przewidziane w Regulaminie.  

 
3. WARUNKI UDZIAŁU I PRZEBIEG KONKURSU  
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3.1 W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający licencję uprawniającą 
do uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Koszykówki – 
ENERGA BASKET LIGA KOBIET. 

3.2 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez wzięcie udziału w rozgrywkach 
koszykarskich Energa Basket Ligi Kobiet jako zawodnik danego klubu sportowego, 
zgłoszonego do rozgrywek. 

3.3 Konkurs zostanie przeprowadzony w 22 tygodniowych cyklach (1 cykl – 1 tydzień) –  
w okresie od dnia prowadzenia rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet w sezonie 
2020/2021.  

3.4 W każdym cyklu zostanie wyłoniony 1 Laureat Konkursu.  

3.5 Laureatem Konkursu można zostać więcej niż raz w ciągu trwania Konkursu.  
 
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

4.1 Laureaci będą wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję konkursową na 
podstawie wyników sportowych oraz statystyk meczowych sporządzanych z meczów 
Energa Basket Liga Kobiet rozegranych podczas danego cyklu (1 tydzień) Konkursu. 
Organizator zastrzega, że pojęcie „wyniku sportowego” nie dotyczy wyłącznie ilości 
uzyskanych przez Uczestnika punktów meczowych w okresie danego cyklu. 

4.2 W dniu wyłonienia Laureata Konkursu, Organizator rozgrywek Energa Basket Liga 
Kobiet, przekaże informacje o zwycięzcy danego cyklu (tygodnia) poprzez oficjalną 
stronę internetową www.basketligakobiet.pl i oficjalny profil rozgrywek na portalu 
Facebook – https://www.facebook.com/PZKosz.BLK.  

 
5. NAGRODY   

5.1 Dla każdego z Laureatów Nagrodą w Konkursie jest karta podarunkowa LOTOS, 
ufundowana przez Grupę LOTOS, na kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych), 
uprawniająca do dokonania zakupów na stacji LOTOS w całej Polsce, w tym na zakup 
paliwa. Lista stacji znajduje się na stronie GRUPY LOTOS dla klienta pod adresem: 
https://www.lotos.pl/1275/dla_kierowcy/stacje_lotos/lista_stacji_akceptujacych_loto
s_biznes   

5.2 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę (lub jakąkolwiek inną formę gratyfikacji). 
Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Nagrody. Laureatowi 
nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody pieniężnej w przypadku utraty prawa do 
Nagrody lub niewykorzystania Nagrody.  

 
6. DANE OSOBOWE  
6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 – zwane dalej „RODO”), jest Organizator Konkursu. 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się pod 
adresem e-mail: iodo@pzkosz.pl. 

https://www.lotos.pl/1275/dla_kierowcy/stacje_lotos/lista_stacji_akceptujacych_lotos_biznes
https://www.lotos.pl/1275/dla_kierowcy/stacje_lotos/lista_stacji_akceptujacych_lotos_biznes
mailto:iodo@pzkosz.pl


 

 

6.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach 
związanych z Konkursem.  

6.3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
osobowych podanych w związku z Udziałem w Konkursie. W tym przypadku 
Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że: dane zostały upublicznione – na 
co Uczestnik wyraził zgodę lub sam dokonał ich upublicznienia; istnieją prawnie 
uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; będzie to niezbędne do ewentualnego 
ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Organizatora 
(Administratora). 

6.4. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
otrzymywania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 
jej cofnięciem. 

6.5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi (Administratorowi) nie będą podlegały 
profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6.6. Dane osobowe zwycięzcy Konkursu zostaną udostępnione Fundatorowi nagrody 
jedynie w celu dokonania niezbędnych formalności związanych z rozliczeniem 
przekazanych kart podarunkowych.  

6.7. W związku z udostępnienie danych osobowych zwycięzców Konkursu Fundatorowi, 
informuje on że: 

a) Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu w rozumieniu art. 4 
pkt 7 RODO jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-
718. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
iod@grupalotos.pl lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.   

b) U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, 
z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@grupalotos.pl  lub 
pisemnie na adres Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem 
„Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

c) Dane osobowe Zwycięzców Konkursu „MVP tygodnia Energa Basket Ligi Kobiet”  
w zakresie imienia, nazwiska będą przetwarzane w celu dokonania niezbędnych 
formalności związanych z rozliczeniem przekazanych kart podarunkowych. 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony 
interes Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z archiwizacją 
będącą realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na 
potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wskazanymi 
wyżej roszczeniami. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały podane, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem 
roszczeń z tym związanych lub przez czas zastrzeżony innymi przepisami prawa. 

mailto:iod@grupalotos.pl
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f) Dane Zwycięzców Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 
z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie prawa. 

g) Zwycięzcy przysługuje prawo dostępu do jego  danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, Zwycięzcy przysługuje prawo wniesienia 
sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania 
jego danych osobowych.  

h) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się  
z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe 
wskazane zostały powyżej.  

i)      Zwycięzca Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

j)      Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, 
wydanie nagrody konkursowej nie będzie możliwe. 

k) Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

6.8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji wyżej określonych celów. 

6.9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
osobowych podanych w związku z Udziałem w Konkursie. W tym przypadku 
Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że: dane zostały upublicznione – na 
co Uczestnik wyraził zgodę lub sam dokonał ich upublicznienia; istnieją prawnie 
uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; będzie to niezbędne do ewentualnego 
ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Organizatora 
(Administratora). 

6.10. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
otrzymywania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 
jej cofnięciem. 

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

7.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz udostępniony  
poprzez oficjalną stronę internetową www.basketligakobiet.pl. 

7.2 Organizator lub Sponsor będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie. 

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu oraz 
zmiany Regulaminu w zakresie długości jego trwania oraz częstotliwości przyznawania 
nagród w przypadkach niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku 
zmiany kalendarza rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet lub ich zawieszenia lub 
zakończenia.  


