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ul. St. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  

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

e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl 

 

 
Regulamin losowania nagród rzeczowych wśród osób biorących udział  

w ankiecie internetowej pn. „Maskotka dla WKD”  
zamieszczonej na stronie internetowej www wkd.com.pl 

w dniach 08.08 - 09.09.2018 r. 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Ankiety pn. „maskotka dla WKD” jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Wśród uczestników Ankiety zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

3. Ankieta zostanie przeprowadzona wyłącznie na stronie internetowej www.wkd.com.pl 

4. Regulamin losowania nagród jest dostępny na stronie: www.wkd.com.pl.  

§ 2 

Warunki i zasady uczestnictwa  

1. W Ankiecie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, tj. osoby które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz osoby niepełnoletnie tylko za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Ankiecie jest spełnienie ust. 1 oraz  jej wypełnienie poprzez podanie jednego ze zwierząt, które 
kojarzy się z WKD i podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku braku adresu e-mail ankieta taka nie 
będzie brała udziału w losowaniu nagrody. 

3. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagrody. 

§ 3 

Nagrody rzeczowe i losowanie 

1. Nagrodami za udział w Ankiecie jest 5 maskotek WKD. 

2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym regulaminem. 

3. Losowanie i przekazanie nagród odbędzie się po dostarczeniu maskotek WKD przez Wykonawcę , u którego Organizator 

złoży zamówienie, nie później niż do dnia 31.12.2018 r. 

4. Organizator powiadomi 5 (pięciu) wylosowanych Uczestników o możliwości odebrania maskotki WKD drogą mailową -                           

na adres podany przez Uczestnika w wypełnionej ankiecie. 

§ 4 

Dane osobowe Uczestników ankiety 
 

1. Przystępując do Ankiety i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego 

danych osobowych (e-mail) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu: realizacji losowania, 

wyłonienia zwycięzców oraz nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to 

niezbędne z uwagi na przepisy prawa oraz regulamin losowania.  

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 §4 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 losowania, wyłonienia zwycięzców - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO; 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wnika to z przepisów prawa; 

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

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

8. Uczestnik ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, na podstawie art. 15 RODO; 
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b) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, 

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

9.  Uczestnikowi nie przysługuje : 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d) lub e) RODO; 

b) prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym  

w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, 

że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl; 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Wypełnienie i wysłanie Ankiety równoznaczne jest z akceptują przez Uczestnika zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

2. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą zasad losowania nagród dla Uczestników biorących udział w Ankiecie,                 

a ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania Ankiety. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania losowania nagród bez podania przyczyn. Informacja                           

o ewentualnych zmianach będzie publikowania wyłącznie na stronie internetowej www.wkd.com.pl 
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