REGULAMIN KONKURSU – QUIZ EKSTRAKLASY
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1.

Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia
konkursu – QUIZU EKSTRAKLASY (określanego dalej jako „Quiz”).

2.

Organizatorem Quizu jest spółka Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000239140, NIP: 5252336216, REGON: 140160689,
zarządzająca Rozgrywkami Ekstraklasy (określana dalej jako „Organizator”).

3.

Fundatorem przyznawanych w ramach Quizu nagród (określanych dalej łącznie jako
„Nagrody”) są PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Partner Quizu), Organizator
lub Kluby, bądź partnerzy/sponsorzy Klubów.

4.

Quiz trwa bezterminowo (do czasu jego zakończenia przez Organizatora).

5.

Używane w Regulaminie terminy, pisane z wielkiej litery, bez względu na użytą liczbę
mnogą lub pojedynczą, oznaczają:
1) „Rozgrywki Ekstraklasy” – rozgrywki ligowe o Mistrzostwo Polski na najwyższym
poziomie rywalizacji w piłkę nożną mężczyzn, prowadzone i zarządzane przez
Organizatora;
2) „Kluby” (pojedynczo – „Klub”) – kluby piłkarskie uczestniczące w danym sezonie w
Rozgrywkach Ekstraklasy;
3) „Aplikacja” – program komputerowy będący oficjalną aplikacją Rozgrywek
Ekstraklasy, przeznaczoną do korzystania na urządzeniach mobilnych (systemy
operacyjne Android oraz iOS), za pomocą której jej użytkownicy mogą uczestniczyć w
Quizie (korzystając z dedykowanego dla Quizu modułu Aplikacji);
4) „Strona
Quizu”
–
strona
internetowa
dostępna
pod
www.pkograjmyrazem.pl, za pomocą której można uczestniczyć w Quizie.

6.

adresem

Quiz dotyczy dziedzin sportu, a jego celem jest zwiększanie zainteresowania
Rozgrywkami Ekstraklasy oraz Aplikacją.
§ 2. [Uczestnicy Quizu]

1.

Uczestnikami Quizu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
spełnią warunki określone w Regulaminie oraz:
1) są użytkownikami Aplikacji i wezmą udział w Quizie za jej pomocą,
1

lub
2) zalogują się na Stronie Quizu w celu wzięcia udziału w Quizie
(określane dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a pojedynczo jako „Uczestnik”).

2.

Przystąpienie do Quizu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w
całości. Przystępując do Quizu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Quizie.

3.

Uczestnictwa w Quizie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Zwycięzcę Quizu, nie można przenosić na
inne osoby.

4.

W odniesieniu do Uczestników będących użytkownikami Aplikacji w zakresie
nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia
zaakceptowanego przez nich regulaminu Aplikacji (dostępnego w Aplikacji i na Stronie
Quizu). W razie rozbieżności między postanowieniami ww. regulaminu Aplikacji i
Regulaminu w odniesieniu do Quizu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

5.

Uczestnik, który chce wziąć udział w Quizie za pomocą Strony Quizu powinien zalogować
się na Stronie Quizu za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook lub swojej
skrzynki pocztowej (konta) Gmail albo zarejestrować się i utworzyć konto na Stronie
Quizu (podając niezbędne dane oraz określając nazwę użytkownika/nick i hasło) a
następnie zalogować się na Stronie Quizu.

6.

Po zalogowaniu się na Stronie Quizu za pośrednictwem konta w serwisie Facebook lub
swojej skrzynki pocztowej (konta) Gmail lub w trakcie rejestracji i tworzenia konta na
Stronie Quizu Uczestnik ma możliwość wyboru swojego jednego ulubionego Klubu
spośród 16 Klubów piłkarskich uczestniczących aktualnie w Rozgrywkach Ekstraklasy.
Wybór takiego Klubu będzie skutkował późniejszym zbieraniem przez Uczestnika
punktów w Quizie dla swojego Klubu, zgodnie z § 3 Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie chce
dokonać wyboru swojego Klubu, o którym mowa powyżej, po zalogowaniu lub w trakcie
rejestracji może zaznaczyć opcję „Wszystkie kluby”, co skutkować będzie brakiem
zbierania przez Uczestnika punktów w Quizie dla swojego Klubu, zgodnie z § 3
Regulaminu.

7.

Uczestnik może posiadać jedno konto na Stronie Quizu. Zakazuje się korzystania z
cudzych kont na stronie Quizu, jak również udostępniania swojego konta na Stronie
Quizu osobom trzecim.
§ 3. [Zasady Quizu]

1.

Quiz jest organizowany w sieci Internet – za pośrednictwem Aplikacji (dedykowanego
dla Quizu modułu Aplikacji) oraz Strony Quizu. Informacje na temat Quizu są dostępne w
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Aplikacji oraz na Stronie Quizu, jak również za pośrednictwem oficjalnych kont
Organizatora na portalach społecznościowych Facebook, Twitter oraz Instagram.
2.

Quiz polega na udzielaniu przez Uczestników odpowiedzi na pytania dotyczące piłki
nożnej.

3.

W ramach Quizu dostępne są dwa formaty rozgrywki:
1) „pojedynki” - rywalizacja między Uczestnikami odbywa się w trybie „na żywo”, w
trybie 1 vs 1/jeden na jeden (określana dalej jako „Pojedynek”),
oraz
2) „quizy czasowe” w trybie na żywo, ale bez przeciwnika (określane dalej jako „Quizy
Czasowe”).

4.

Przeciwnikiem w rozgrywce w ramach Quizu w formacie Pojedynku może być osoba
wyszukana po nazwie użytkownika/nicku (wśród znajomych w Aplikacji) lub losowy
przeciwnik. Łączna liczba rozgrywek w ramach Quizu w formacie Pojedynku między
dwoma tymi samymi Uczestnikami jest ograniczona do maksymalnie 20 takich
rozgrywek w ramach Quizu w formacie Pojedynku dziennie.

5.

W jednej rozgrywce w ramach Quizu w formacie Pojedynku odbywają się 4 rundy
(określane dalej jako „Rundy”).

6.

Kategorię każdej z Rund wybierają Uczestnicy rywalizujący ze sobą w danej rozgrywce w
ramach Quizu w formacie Pojedynku – naprzemiennie spośród kategorii określonych w
ust. 7 poniżej.

7.

W rozgrywce w ramach Quizu w formacie Pojedynku dostępne są następujące
kategorie:
1) Kluby Rozgrywek Ekstraklasy;
2) Historia Rozgrywek Ekstraklasy;
3) Polscy piłkarze w Rozgrywkach Ekstraklasy;
4) Trenerzy w Rozgrywkach Ekstraklasy;
5) Stadiony w Rozgrywkach Ekstraklasy;
6) Zagraniczni piłkarze w Rozgrywkach Ekstraklasy;
7) Polacy za granicą;
8) Reprezentacja Polski.
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8.

W każdej z 4 Rund Uczestnicy danej rozgrywki w ramach Quizu w formacie Pojedynku
odpowiadają na 4 pytania.

9.

W całej pojedynczej rozgrywce w ramach Quizu w formacie Pojedynku Uczestnicy takiej
rozgrywki muszą odpowiedzieć łącznie na 16 pytań.

10. Za poprawną odpowiedź na pytanie w ramach Quizu w formacie Pojedynku Uczestnikowi
przyznawany jest 1 punkt.
11. Uczestnicy mają 20 sekund na udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie w ramach
Quizu w formacie Pojedynku (przy czym czas ten liczy się od momentu pojawienia się
pytania na ekranie danego Uczestnika).
12. O wyniku końcowym pojedynczej rozgrywki w ramach Quizu w formacie Pojedynku
decyduje suma punktów z danej rozgrywki, czyli z jej 4 Rund.
13. Za zwycięstwo w jednej rozgrywce w ramach Quizu w formacie Pojedynku Uczestnikowi
przyznawane są 3 punkty.
14. W przypadku wyniku remisowego w danej rozgrywki w ramach Quizu w formacie
Pojedynku dla każdego z Uczestników danej rozgrywki w ramach Quizu w formacie
Pojedynku przyznawane jest po 1 punkcie.
15. Dodatkowo każdy z Uczestników zbiera punkty dla swojego Klubu, będące sumą punktów
zebranych przez wszystkich Uczestników przypisanych do danego Klubu w Aplikacji lub na
Stronie Quizu.
16. Na podstawie punktów zdobytych przez Uczestników w ramach Quizu w formacie
Pojedynku w Aplikacji oraz na Stronie Quizu tworzony jest ranking najlepszych
Uczestników w trzech interwałach czasowych dotyczący rozgrywki w ramach Quizu w
formacie Pojedynku: miesiąc, runda Rozgrywek Ekstraklasy, sezon Rozgrywek Ekstraklasy.
17. W rozgrywce w ramach Quizu w formacie Pojedynku dostępne są 2 rodzaje rankingów:
sumaryczny oraz średnia. Ranking sumaryczny to wszystkie punkty zdobyte przez
Uczestnika w trzech interwałach czasowych: miesiąc, runda Rozgrywek Ekstraklasy oraz
sezon Rozgrywek Ekstraklasy. Ranking średnia to średnia liczba punktów zdobytych przez
Uczestnika w odniesieniu do jednego Pojedynku (jednej rozgrywki z przeciwnikiem w
ramach Quizu w formacie Pojedynku), przy czym aby znaleźć się w tym rankingu Uczestnik
musi najpierw rozegrać minimum 50 Pojedynków (rozgrywek z przeciwnikiem w ramach
Quizu w formacie Pojedynku).
18. Rozgrywka w ramach Quizu w formacie Quizy Czasowe polega na odpowiedzeniu przez
Uczestników poprawnie na jak największą liczbę pytań, w jak najkrótszym czasie
(sumowany jest czas udzielania poprawnych odpowiedzi). O miejscu w rankingu w ramach
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Quizu w formacie Quizy Czasowe decyduje w pierwszej kolejności liczba poprawnych
odpowiedzi Uczestnika, a przy równej liczbie punktów czas, w jakim Uczestnik udzielił
poprawnych odpowiedzi (im krótszym, tym wyższe miejsce w rankingu).
19. Rozgrywki w ramach Quizu w formacie Quizy Czasowe może organizować Organizator
oraz Kluby. Poszczególne Quizy Czasowe są udostępniane jednorazowo w określonym
czasie i nie są widoczne w Aplikacji i na Stronie Quizu przez cały czas, a także mogą być
ograniczone (m.in. terytorialnie, np. dostępne dla Uczestników powiązanych z daną
lokalizacją lub z danym Klubem). Po zakończeniu danego Quizu Czasowego w Aplikacji
publikowany jest ranking tego Quizu Czasowego.
20. Quiz Czasowy uznaje się za zakończony w momencie, kiedy mija czas jego zakończenia
ustalony przez Organizatora lub przez Klub organizujący dany Quiz Czasowy. Oznacza to,
że jeśli Uczestnik jest w trakcie rozgrywki w ramach danego Quizu Czasowego w
momencie, kiedy ten czas upływa, Quiz Czasowy zostaje przerwany i do rankingu zaliczana
jest jego ostatnia poprawna odpowiedź oraz poprawne odpowiedzi na wcześniejsze
pytania.
21. Każdy z Uczestników może dodać do rozgrywki w ramach Quizu w formacie Pojedynku w
Aplikacji swoje pytania. Panel dodawania pytań dostępny jest z poziomu Aplikacji. Pytania
zostaną zweryfikowane pod kątem merytorycznym przez Ekstraklasę, a następnie mogą
zostać dodane do puli pytań zadawanych w ramach Quizu.
22. W przypadku rozgrywki w ramach Quizu w formacie Quizy Czasowe pytania dodaje
wyłącznie Organizator lub Klub.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Quizu Uczestników, którzy będą
zgłaszali pytania zawierające treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię,̨ bądź
jakiekolwiek inne dobra osobiste Organizatora, Partnera Quizu, Rozgrywek Ekstraklasy,
Klubów, ich zawodników, trenerów lub innego personelu, a także sponsorów/partnerów
Rozgrywek Ekstraklasy lub jakichkolwiek osób trzecich, jak również Uczestników, którzy w
jakikolwiek inny sposób będą naruszać Regulamin lub przepisy powszechnie
obowiązującego prawa (a w przypadku Uczestników będących użytkownikami Aplikacji –
także gdy będą naruszać regulamin Aplikacji, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu).
Naruszenie przez Uczestnika Quizu lub któregokolwiek ze Zwycięzców któregokolwiek z
postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu
Uczestnika lub Zwycięzcy z Quizu i utracie przez tego Uczestnika lub Zwycięzcy prawa do
Nagrody.
24. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Quizu Uczestników w
przypadku wykrycia przez Organizatora jakiegokolwiek oszustwa po stronie Uczestnika
(np. używania algorytmów, botów, itp.). Wówczas Organizator jest uprawniony do
wykluczenia takiego Uczestnika z Quizu (w tym dla uniknięcia wątpliwości – także z
modułu Quizu w Aplikacji oraz ze Strony Quizu) i ze wszystkich rankingów najlepszych
Uczestników (tworzonych w trzech interwałach czasowych Quizu: miesiąc, runda
Rozgrywek Ekstraklasy, sezon Rozgrywek Ekstraklasy) oraz nie przyznania mu Nagrody, a
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ewentualna Nagroda, która miałaby przysługiwać takiemu Uczestnikowi wykluczonemu z
Quizu przez Organizatora, zostanie przyznana Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w
danym rankingu po Uczestniku wykluczonym z Quizu przez Organizatora.
25. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w rozgrywce używając najnowszej wersji
aplikacji dostępnej w sklepie Google Play oraz AppStore. Używanie starszych wersji
aplikacji może być przyczyną wykluczenia Uczestnika przez Organizatora z rankingów, a
co za tym idzie, do nieprzyznania nagród przewidzianych w danym konkursie.

§ 4. [Zasady wyłaniania Zwycięzców Quizu]
1.

Zwycięzcami Quizu (określanymi dalej łącznie jako „Zwycięzcy”, a pojedynczo jako
„Zwycięzca”) będą Uczestnicy, którzy – zgodnie z zasadami określonymi w § 3
Regulaminu – zdobędą najwięcej punktów i zajmą najwyższe miejsca w rankingu
najlepszych Uczestników w trzech interwałach czasowych w ramach Quizu w formacie
Pojedynku: miesiąc, runda Rozgrywek Ekstraklasy, sezon Rozgrywek Ekstraklasy, a także
Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów i zajmą najwyższe miejsca w rankingu
najlepszych Uczestników w ramach Quizu w formacie Quizu Czasowego (w odniesieniu
do danego Quizu Czasowego, o ile jego organizator przewidział Nagrody dla
Zwycięzców). Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany liczby Zwycięzców oraz do
nieprzyznania Nagród w określonych interwałach czasowych. Nagrody oraz ich liczba w
ramach rozgrywki w ramach Quizu w formacie Pojedynku są określone na
http://pkograjmyrazem.pl/home/prizes, natomiast Nagrody w ramach Quizu w formacie
Quizów Czasowych są określone w Aplikacji w odniesieniu do każdego z rozgrywanych
Quizów Czasowych, przez organizatora danego Quizu Czasowego (Organizator oraz
Kluby zastrzegają sobie możliwość organizacji Quizów Czasowych bez przyznawania
Nagród – informacja na ten temat jest dostępna każdorazowo w Aplikacji w odniesieniu
do każdego z Quizów Czasowych).

2.

Wyniki Quizu w formacie Pojedynku zostaną ogłoszone w Aplikacji oraz na Stronie Quizu
po zakończeniu każdego z poszczególnych interwałów czasowych Quizu: miesiąc, runda
Rozgrywek Ekstraklasy, sezon Rozgrywek Ekstraklasy, z zastrzeżeniem, że Organizator
może wycofać przyznawanie Nagród w poszczególnych interwałach czasowych, w
szczególności w razie stwierdzenia naruszania przez Uczestników postanowień
Regulaminu lub innych nadużyć ze strony Uczestników. Wyniki Quizu w formacie Quizów
Czasowych zostaną ogłoszone w Aplikacji po zakończeniu każdego z poszczególnych
Quizów Czasowych, z zastrzeżeniem, że Organizator lub Klub może wycofać
przyznawanie Nagród w poszczególnych Quizach Czasowych, w szczególności w razie
stwierdzenia naruszania przez Uczestników postanowień Regulaminu lub innych nadużyć
ze strony Uczestników.
§ 5. [Nagrody]

1.

Nagrody w ramach Quizu w formacie Pojedynku Organizator określi w Aplikacji i na
Stronie Quizu – w odniesieniu do poszczególnych interwałów czasowych Quizu: miesiąc,
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runda Rozgrywek Ekstraklasy, sezon Rozgrywek Ekstraklasy (przy czym fundatorem
Nagród w ramach Quizu w formacie Pojedynku może być także Partner Quizów), z
zastrzeżeniem, że Organizator może wycofać przyznawanie Nagród w poszczególnych
interwałach czasowych, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania przez
Uczestników postanowień Regulaminu lub innych nadużyć ze strony Uczestników.
Nagrody w ramach Quizu w formacie Quizów Czasowych są określone w Aplikacji w
odniesieniu do każdego z rozgrywanych Quizów Czasowych, przez organizatora danego
Quizu Czasowego (Organizatora lub Klub; przy czym fundatorami Nagród w ramach
Quizu w formacie Quizów Czasowych może być także Partner Quizów, bądź
partnerzy/sponsorzy Klubów), z zastrzeżeniem, że Organizator lub Klub może wycofać
przyznawanie Nagród w poszczególnych Quizach Czasowych, w szczególności w razie
stwierdzenia naruszania przez Uczestników postanowień Regulaminu lub innych nadużyć
ze strony Uczestników.
2.

Zwycięzca w ramach Quizu w formacie Pojedynku może otrzymać tylko jedną Nagrodę w
ramach każdego z poszczególnych interwałów czasowych Quizu: miesiąc, runda
Rozgrywek Ekstraklasy, sezon Rozgrywek Ekstraklasy. Zwycięzca w ramach Quizu w
formacie Quizów Czasowych może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach każdego z
poszczególnych Quizów Czasowych.

3.

Organizator zawiadomi Zwycięzców w ramach Quizu w formacie Pojedynku w ramach
poszczególnych interwałów czasowych Quizu: miesiąc, runda Rozgrywek Ekstraklasy,
sezon Rozgrywek Ekstraklasy, o wygranej poprzez ogłoszenie wyników Quizu w formacie
Pojedynku w ramach danego interwału czasowego Quizu: miesiąc, runda Rozgrywek
Ekstraklasy, sezon Rozgrywek Ekstraklasy, w sposób opisany w § 4 ust. 2 Regulaminu, a
także poprzez bezpośrednią wiadomość przesłaną przez Organizatora do takich
Zwycięzców w Aplikacji lub na adres e-mail wskazany przez Uczestnika na potrzeby
logowania się na Stronie Quizu. Organizator lub Klub (w przypadku Quizów Czasowych
organizowanych przez Kluby) zawiadomi Zwycięzców w ramach Quizu w formacie
Quizów Czasowych poprzez ogłoszenie wyników danego Quizu Czasowego w sposób
opisany w § 4 ust. 2 Regulaminu, a także poprzez bezpośrednią wiadomość przesłaną
przez Organizatora do takich Zwycięzców w Aplikacji lub na adres e-mail wskazany przez
Uczestnika na potrzeby logowania się na Stronie Quizu.

4.

Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przez Organizatora lub Klub (w przypadku Quizów
Czasowych organizowanych przez Kluby) pocztą kurierską, na adres korespondencyjny,
wskazany pisemnie Organizatorowi lub Klubowi (w przypadku Quizów Czasowych
organizowanych przez Kluby) przez Uczestnika, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
wyników Quizu w formacie Pojedynku lub danego Quizu Czasowego (data nadania
przesyłki kurierskiej).

5.

Brak podania przez Zwycięzcę adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 4
powyżej, jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę. W
takiej sytuacji prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Nagroda niewysłana Zwycięzcy z
powodu nie podania przez niego adresu korespondencyjnego pozostaje do dyspozycji
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Organizatora lub Klubu (w przypadku Quizów Czasowych organizowanych przez Kluby),
bądź innego fundatora Nagrody (np. Partnera Quizów lub partnera/sponsora Klubu).
6.

Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie lub w Aplikacji i
na stronie http://pkograjmyrazem.pl/home/prizes. Uczestnicy nie mają możliwości
zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania nagrody
określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany na ekwiwalent
pieniężny.

7.

Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Nagrody w Quizie o wartości poniżej 2.000 zł – przekazywane na rzecz osób fizycznych –
są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1387, z późn. zm.).
§ 6. [Postępowanie reklamacyjne]

1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Quizem należy składać na piśmie do
Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia danej listy Zwycięzców, bezpośrednio
w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia), pocztą elektroniczną na adres
media@ekstraklasa.org (decyduje data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą
przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).

2.

Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej
nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

3.

Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis
przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.

4.

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
§ 7. [Ochrona danych osobowych]

W związku 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; zwane dalej: „RODO”), Uczestnik /
Zwycięzca Quizu niniejszym przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, daty
urodzenia, nazwy użytkownika/nicka, numeru telefonu i adresu e-mail, a w przypadku
Zwycięzców – także adresu korespondencyjnego, jest Organizator, tj. Ekstraklasa S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa;
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2) Administratorem danych osobowych Uczestnika w postaci adresu email oraz nazwy
użytkownika, a w przypadku Zwycięzców – także adresu korespondencyjnego, mogą być
również poszczególne Kluby współorganizujące Quiz w formacie Quizy Czasowe, które
przetwarzają ww. dane osobowe wyłącznie w ramach współorganizacji danego Quizu w
formacie Quizy Czasowe; Kluby, o których mowa w niniejszym punkcie to:
a. Klub Arka Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: sekretariat@arka.gdynia.pl; adres korespondencyjny_ul.
Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia,
b. Klub Cracovia z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Kałuży 1, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: klub@cracovia.pl; adres korespondencyjny ul. Józefa
Kałuży 1, 30-111 Kraków,
c. Klub Górnik Zabrze z siedzibą w Zabrzu, ul. Roosevelta 81, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: gornikzabrze@gornikzabrze.pl; adres korespondencyjny
ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze,
d. Klub Jagiellonia Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Słoneczna 1, adres e-mail do
kontaktu w sprawie danych osobowych: klub@jagiellonia.pl; adres korespondencyjny
ul. Słoneczna 1, 15-959 Białystok,
e. Klub Korona Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 8, adres e-mail do kontaktu
w sprawie danych osobowych: korona.sa@korona-kielce.pl; adres korespondencyjny
ul. Ściegiennego 8, 25-380 Kielce,
f. Klub Lech Poznań z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: lech@lechpoznan.pl; adres korespondencyjny ul.
Bułgarska 17, 60-320 Poznań,
g. Klub Lechia Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, adres e-mail do
kontaktu w sprawie danych osobowych: biuro@lechia.pl; adres korespondencyjny ul.
Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk,
h. Klub Legia Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, adres e-mail do
kontaktu w sprawie danych osobowych: info@legia.pl; adres korespondencyjny ul.
Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa,
i. Klub ŁKS Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Aleja Unii Lubelskiej 2, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: lkslodz@lkslodz.pl; adres korespondencyjny al. Unii
Lubelskiej 2, 94-020 Łódź,
j. Klub Piast Gliwice z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrzei 20, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: piast@piast-gliwice.eu; adres korespondencyjny ul. Okrzei
20, 44-100 Gliwice,
k. Klub Pogoń Szczecin z siedzibą w Szczecinie, ul. Karłowicza 28, adres e-mail do kontaktu
w sprawie danych osobowych: sekretariat@pogonszczecin.pl; adres korespondencyjny
ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin,
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l.

m.

n.

o.

p.

Klub Raków Częstochowa z siedzibą w Częstochowie, ul. Limanowskiego 83, adres email do kontaktu w sprawie danych osobowych: kontakt@rksrakow.pl; adres
korespondencyjny ul. Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa,
Klub Śląsk Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleja Śląska 1, adres e-mail do kontaktu
w sprawie danych osobowych: biuro@slaskwroclaw.pl; adres korespondencyjny al.
Śląska 1, 54-145 Wrocław,
Klub Wisła Kraków z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: sekretariat@wisla.krakow.pl; adres korespondencyjny ul.
Reymonta 22, 30-059 Kraków,
Klub Wisła Płock z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 34, adres e-mail do kontaktu w
sprawie danych osobowych: poczta@wisla.plock.pl; adres korespondencyjny ul.
Łukasiewicza 34, 09-400 Płock,
Klub Zagłębie Lubin z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98, adres e-mail
do kontaktu w sprawie danych osobowych: sekretariat@zaglebie.com; adres
korespondencyjny ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98, 59-300 Lubin,

Informacja o tym, który z Klubów współorganizuje dany Quiz w formacie Quizy Czasowe
znajduje się w aplikacji Ekstraklasy – quizy współorganizowane przez Kluby oznaczone są
herbem danego klubu.

3) Dane osobowe Uczestników / Zwycięzców przetwarzane będą przez Organizatora lub Klubu
w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia Quizu zgodnie z jego regulaminem (podstawa prawna: art.
6. ust. 1 lit. b RODO);
b) wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.
6. ust. 1 lit c RODO);
c) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych
z udziałem w Quizie (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
4) Podanie danych osobowych przez Uczestnika / Zwycięzcę jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wzięcia udziału w Quizie, a w przypadku Zwycięzców również do otrzymania Nagrody, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Quizie i
otrzymania Nagrody;
5) Odbiorcą danych osobowych Uczestnika / Zwycięzcy mogą być:
a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa;
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b) inne podmioty, którym Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych w
związku z organizacją Quizu, na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art.
28 RODO, w tym m.in. Kluby;
c) Kluby, o których mowa w pkt. 2 powyżej w zakresie udostępnionym im przez
Organizatora.
6) Organizator lub Kluby będą przechowywać dane osobowe Uczestnika / Zwycięzcy przez
czas trwania Quizu, a po jego zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z udziału w Quizie, chyba że z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek
dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane będą przechowywane, aż do upływu
tego okresu;
7) Uczestnikowi / Zwycięzcy przysługuje prawo do:
a) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania
kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b) żądania od Organizatora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (przy czym
może to spowodować wykluczenie Uczestnika / Zwycięzcy z udziału w Quizie), a także
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; Organizator poinformuje Uczestnika /
Zwycięzcę o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie
może być zrealizowane;
c) przenoszenia danych, w tym otrzymania od Organizatora jego danych w postaci pliku
komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu
administratorowi;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika / Zwycięzcy przez Organizatora, jeżeli Uczestnik /
Zwycięzca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Organizator anie Kluby nie będą poddawać danych osobowych Uczestnika / Zwycięzcy
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie będzie ich
przekazywał do państwa trzeciego;
9) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych
Uczestnika / Zwycięzcy mogą być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Organizatora –
na adres e-mail: dane.ekstraklasa@wbkancelaria.pl.
§ 8. [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin dostępny jest w Aplikacji oraz na Stronie Quizu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 4 Regulaminu, Regulamin jest jedynym wiążącym
dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników dotyczące Quizu.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Ewentualne
zmiany Regulaminu Organizator będzie ogłaszał w Aplikacji i na Stronie Quizu. Zmiany
Regulaminu będą następowały z poszanowaniem praw nabytych Uczestników i
Zwycięzców.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r., poz. 1145, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

12

