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ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85, 

 

Regulamin konkursu wiedzy o WKD  
znajdujący się w książeczce pt. „Przygoda z Wukadką” 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem konkursu wiedzy o WKD (zwanym dalej konkursem) jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.                     
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23, zwaną dalej Organizatorem. 
 

§ 2 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat Warszawskiej Kolei Dojazdowej i jej historii. 
 

§ 3 
     Terminy 

1. Konkurs wiedzy prowadzony jest od dnia 01.06.2020 r. i potrwa do wyczerpania puli nagród. 
2. Informacja o zakończeniu konkursu (wyczerpania puli nagród) zostanie podana na stronie internetowej www.wkd.com.pl. 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs wiedzy adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat.  
2. Udział w konkursie jest możliwy po udzieleniu 6 prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Odpowiedzi należy 

wpisać w puste pola znajdujące się pod każdym z pytań, następnie wypełnić kartę konkursową (kartę uzupełnia i popisuje 

rodzic/opiekun), wyciąć z książeczki całą stronę konkursową (karta z pytaniami oraz karta konkursowa są nierozłączne                

i stanowią łącznie tzw. stronę konkursową) i przesłać na adres Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Dział Marketingu 

i Reklamy, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  

3. Każdy uczestnik konkursu powinien odpowiedzieć prawidłowo na 6 zadanych pytań znajdujących się na stronie 
konkursowej oraz wypełnić kartę konkursową, na której znajdują się dane osobowe. Dane te będą wykorzystane w celu 
wysłania nagrody. 

4. Strona konkursowa, na której nie będzie udzielonych 6 prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania lub/i jeżeli któreś                        
z pól karty konkursowej (część z danymi osobowymi) nie będzie wypełniona, zostanie potraktowana jako nieważna i nie 
będzie zakwalifikowana do konkursu.  

5. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie się                   
do konkursu i utratę prawa do nagrody. 

§ 5 
Przebieg konkursu 

1. Stronę konkursową ocenią członkowie Komisji konkursowej wybranej przez Organizatora. 
2. Komisja oceniać będzie: 

a) zawartość merytoryczną (prawidłowość udzielonych odpowiedzi) oraz, 
b) czy została wypełniona karta konkursowa, na której podane są dane niezbędne do wysłania nagrody. 

3. Nagrody przyznane są osobom, które wyślą prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z kompletnie wypełnioną 
kartą konkursową (karta z pytaniami oraz karta konkursowa są nierozłączne).  

4. Po weryfikacji przez Komisję prawidłowości odpowiedzi oraz kompletności danych osobowych wpisanych na karcie 
konkursowej, na podany adres korespondencyjny na karcie konkursowej zostaną wysłane gadżety z logo WKD. 

 

§ 6 
Uwagi końcowe 

1. Przystępując do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem konkursu, który dostępny jest na 

stronie internetowej www.wkd.com.pl. 

2. Regulamin konkursu na pisemną prośbę uczestnika może być przesłany na adres e-mail lub pocztą tradycyjną                                      

na wskazany przez uczestnika adres. 

3. W sprawach nieujętych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 
§ 7 

Dane osobowe uczestników konkursu 
1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych 

osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

http://www.wkd.com.pl/
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konkursu oraz nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne                       
z uwagi na przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin.  

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim                   

(05-825) przy ul. Stefana Batorego 23 (dalej w §7 zwaną WKD sp. z o.o.), która pełni funkcję Administratora danych. 

3. W WKD sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych, z którym kontaktować się można pod adresem: 

iod@wkd.com.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

tj. zgody, którą udziela uczestnik, udostępniając dane niezbędne do doręczenia nagrody. W przypadku reklamacji                               

i ewentualnych roszczeń dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora (rozpatrywanie reklamacji, wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie odpowiedzi); 

5. Dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

7. WKD sp. z o.o. udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach: 

• Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa; 

• Operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

8. Uczestnik ma prawo do: 

a) Dostępu do danych; 

b) Otrzymania kopii danych; 

c) Sprostowania danych; 

d) Usunięcia danych, jeżeli WKD sp. z o.o. nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już 

niezbędne do celów przetwarzania; 

e) Ograniczenia przetwarzania; 

f) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora; 

g) Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 


