
 
 
 
Regulamin konkursu DB Cargo Polska #trzymajodstęp na Instagramie  
(„Konkurs”)  
 
1. Organizatorem Konkursu jest DB Cargo Polska w Zabrzu (dalej „Organizator”).  
 
2. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). Komisja 
Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań 
Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.  
 
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 
regulaminem oraz jego akceptacją (dalej „Regulamin”).  
 
4. Konkurs trwa od 26 czerwca 2020r. Konkurs jest ograniczony ilościowo- dla pierwszych 50 
uczestników. 
 
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”): 
 
 które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za 
zgodą ich opiekuna prawnego,  

 którym przysługują prawa autorskie do fotografii, o których mowa w pkt. 6 oraz które 
uzyskały zgody osób uwidocznionych na ww. fotografiach na ich publikację w portalu 
Instagram. 

 
6. Warunki udziału w Konkursie:  
 

 uczestnik musi być followersem profilu @dbcargopolska (tzn. posiadać lub założyć konto 
na portalu społecznościowym instagram.com (wyszukać profil dbcargopolska pod linkiem 
https://instagram.com/dbcargopolska / i kliknąć „obserwuj”) oraz dodać na swój profil na 
portalu społecznościowym Instagram wykonaną przez siebie fotografię przedstawiającą 
zdjęcie pokazujące bezpieczny odstęp podczas wakacji, 
 

 uczestnik powinien opublikować fotografię, o której mowa w niniejszym punkcie, na swoim 
profilu na w serwisie Instagram, dodając w opisie hashtagi (znacznik poprzedzony #) 
#trzymajodstęp oraz oznaczyć DB Cargo Polska @dbcargopolska 

 
8. O przyznaniu Nagrody zadecyduje kolejność zgłoszeń, nad prawidłowością wyboru czuwa 
Komisja Konkursowa. 
 
9. Nagrodą w konkursie jest maseczka zakrywające twarz i usta ze znakiem #trzymajodstęp, 
stanowiąca środek ochrony osobistej, które jest elementem kampanii DB Cargo Polska 
promującej bezpieczeństwo podczas pandemii. O terminie i miejscu odbioru niespodzianki 
Organizator poinformuje bezpośrednio zwycięzców konkursu. 
 
10. Nagroda nie podlega zamianie. 
 



11. Wyniki zostaną ogłoszone po wyłonieniu 50 kolejnych, nagrodzonych zgłoszeń, jednak nie 
później niż  31 sierpnia 2020 r. w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: 
https://instagram.com/dbcargopolska/. Nagrodzony Uczestnik zostanie „otagowany” 
(oznaczony) w treści posta (nick z serwisu Instagram). 
 
12. Osoby, które wygrają w konkursie powinny odpowiedzieć na mail Organizatora podany w 
poście, o którym mowa w pkt. 11, celem ustalenia sposobu odbioru maseczki. 
 
13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne 
z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 
powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za 
obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, 
godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z 
przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia 
religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, 
które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin. 
 
14. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pl.dbcargo.com w trakcie 
trwania Konkursu.  
 
15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany 
czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Instagram.  
 
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
 
17. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy 
to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują 
od daty ich publikacji pod adresem www. 

  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu #analizawplywu 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Organizator Konkursu #analizawplywu wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO) informuję, że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu 
przy ul. Wolności 337. 

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 

Administrator wyznaczył Pełnomocników do spraw Ochrony Danych Osobowych, z którymi 
można się kontaktować pisemnie na adres DB Cargo Polska S.A 41-800 Zabrze ul. Wolności 337 
z dopiskiem „Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych” lub przez e-mail: 
daneosobowe@deutschebahn.com 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu; 
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, 

zostaną udostępnione w celu weryfikacji dokumentów i rozliczenia z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „RODO”),  

b) wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym w szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania 
określonych prawem danych osobowych,  

c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych 
osobowych lub stronę trzecią, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);  

d) wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. e) „RODO”) oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), 
b), c) i f) „RODO”);  

e) archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) 
 

Administrator jest uprawniony do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
zgody, podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona dobrowolnie przez Panią/Pana zgoda 
(np. korzystanie z prywatnej opieki medycznej przez Panią/Pana lub członków rodziny). Proszę 
pamiętać, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

Okres przechowywania 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu 
wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród nie dłużej niż 6 miesięcy.  

 

 



Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją wskazanych celów będą osoby 
upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywania ich obowiązków służbowych i 
właściwe podmiotom wspierającym Administratora, takim jak podmioty z grupy kapitałowej DB 
Cargo Polska i inne podmioty, którym zlecono wykonywanie czynności, z którymi wiąże się 
konieczność przetwarzania danych osobowych, takim jak w szczególności firmy księgowe, 
kancelarie prawne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy, ubezpieczyciele i likwidatorzy szkód, 
firmy konsultingowe i audytorskie, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie oraz bank 
Administratora. Podmioty, o których mowa są uprawnione do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie na polecenie administratora. 

Przysługujące Pani/ Panu uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o przetwarzanych 
danych oraz uzyskania kopii tych danych, 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, 
c. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych,  
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają 
przetwarzanie danych za niezgodnie z prawem.  

 
W celu skorzystania z powyższych praw (a-e), należy się skontaktować z Pełnomocnikiem ds. 
Ochrony Danych Osobowych. 
 
Kategorie danych – wymóg podania danych 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak 
możliwości uczestnictwa w Konkursie. 
 

Profilowanie  

Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane profilowaniu w celu automatycznego 
podejmowania decyzji.  

Dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi krajowemu lub 
zagranicznemu. 


