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ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  

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

 

 

 

Regulamin konkursu „Komiks - bezpiecznie z WuKaDką”  
Ferie zimowe 2021 r. 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem konkursu „Komiks – bezpiecznie z WuKaDką” (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 oraz zasad bezpieczeństwa podczas 
podróży pociągami oraz obowiązujących zasadach w ruchu drogowym, ekologii i ochrony środowiska oraz turystyki i rekreacji 
lokalnej. 
 

§ 3 
     Terminy 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4.01.2021 r.  
2. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 16.01.2021 r. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 21.01.2021 r. w Międzynarodowym Dniu Wiewiórki. 
4. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.wkd.com.pl. 
5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani mailowo lub/i telefonicznie o fakcie możliwości odbioru nagrody w siedzibie 

Spółki WKD. 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 16 lat.  
2. Udział w konkursie jest możliwy po przesłaniu komiksu o tematyce dotyczącej zasad bezpieczeństwa podczas podróży 

pociągami oraz obowiązujących zasadach w ruchu drogowym 
3. Praca powinna zawierać nawiązanie do tematu przewodniego konkursu, tj. „Komiks - bezpiecznie z WuKaDką”. 
4. Zadanie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2021 r. i dostarczyć do organizatora konkursu  

wraz z wypełnioną poprawnie Kartą Konkursową „Komiks - bezpiecznie z WuKaDką” dostępnej do pobrania na stronie 
www.wkd.com.pl. 

5. Wypełnioną Kartę Konkursową uzupełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna należy wysłać wraz z pełną fotografią 
wykonanego komiksu na adres mail marketing@wkd.com.pl lub przesłać na adres Warszawska Kolej Dojazdowa  
sp. z o.o., Dział Marketingu i Reklamy, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  

6. Karty Konkursowe wraz z pracami – komiksami nadesłane po terminie 16.01.2021 r. nie będą brały udziału w konkursie. 
7. Dane zawarte w Karcie Konkursowej będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. 
8. Karta Konkursowa, na której nie będzie wszystkich informacji, nie będzie zakwalifikowana do konkursu. 
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie  

się do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 
 

§ 5 
Przebieg konkursu 

1. Karty Konkursowe będą oceniane pod względem formalnym przez wyznaczonego do tego celu pracownika WKD sp. z o.o.  
2. Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-12 lat oraz 13-16 lat. 
3. Ocenie podlegać będą: 

a) zawartość merytoryczną pracy (prawidłowość nawiązania do tematu komiksu 
b) estetyczność wykonania pracy 
c) pomysłowość techniczna pracy 
d) pracochłonność wykonanej pracy  
e) poprawność wypełnienia Karty Konkursowej, na której podane będą dane uczestnika konkursu 
f) termin wpływu Karty Konkursowej 
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4. Nagrody i dyplomy pamiątkowe zostaną przyznane każdemu uczestnikowi konkursu wg skali wiekowej.  
5. W ramach konkursu zostaną przyznane wyróżnienia specjalne w każdej kategorii wiekowej.  
6. O udziale w konkursie „Komiks - bezpiecznie z WuKaDką” decyduje data zarejestrowania korespondencji w dzienniku 

kancelaryjnym WKD.  
7. Uczestnicy w ramach nagrody otrzymają gadżety reklamowe z logo WKD. 
8. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę aby praca wyróżniona w konkursie mogła być wykorzystana przez 

Spółkę WKD, po wcześniejszym dostosowaniu technicznym, do publikacji w wersji elektronicznej i udostępniana on-line 
jako materiał do pobrania m.in. ze strony www.wkd.com.pl w celach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

 
§ 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 
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: 

a) Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa; 

b) Dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

c) 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) Wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

f) Ograniczenia przetwarzania; 

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

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