
REGULAMIN KONKURSU EMTOR SP. z o.o. 
W ZWIĄZKU Z QATAR 2022 

 
1. Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej „Emtor Sp. z o.o.”) ogłasza konkurs w związku 

wyznaczonym na dzień 18 grudnia 2022r. (godz.16.00), terminem meczu finałowego 
rozgrywek QATAR 2022. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które za pośrednictwem swojego konta  
na  facebooku, w odpowiedzi na post konkursowy, umieszczony na stronie 
facebook Emtor Sp. z o.o. wytypowały wynik meczu finałowego, zgodnie z 
zasadami  określonymi w niniejszym regulaminie oraz polubiły profil facebook 
@emtor.yale. 

3. Konkurs polega na wytypowaniu faktycznego wyniku meczu finałowego.  
4. Wytypowanie wyniku meczu finałowego (mecz Argentyna – Francja) wyznaczonego  

 na dzień 18 grudnia 2022 r. na godz. 16.00 musi nastąpić do dnia 18 grudnia 2022 r. 
do godz. 16.00. 

5. W przypadku gdy godzina rozpoczęcia meczu finałowego, którego dotyczy konkurs, 
ulegnie przesunięciu na godzinę wcześniejszą, wówczas termin wytypowania takiego 
meczu musi nastąpić w ramach konkursu co najmniej na 2 godzin przed tą 
wcześniejszą godziną meczu, a w przypadku przesunięcia na godzinę późniejszą, 
pozostaje aktualny termin wskazany odpowiednio w pkt 4. 

6. Nie bierze się pod uwagę wytypowania wyniku, które nastąpiło po terminie wskazanym 
w pkt 4. 

7. Sposób wytypowania nie może budzić wątpliwości, czyli musi zawierać jasne oznaczenie 
wytypowanego wyniku (90 minut podstawowego czasu gry + ewentualna dogrywka 30 
minut, łącznie 120 minut + ewentualne rzuty karne), ze wskazaniem jaki wynik liczbowy 
jest przypisany do każdej ze strony meczu. Wynik typuje się poprzez wskazanie konkretnej 
cyfry lub liczby określającej wynik każdej ze stron meczu, wskazanego w pkt 1. Nie bierze 
się pod uwagę postów, które nie dokonały polubienia profilu facebook @emtor.yale 

8. Podstawa do przyznania nagrody: pierwsze trzy osoby, które jako pierwsze (najwcześniej, 
najszybciej) zgłoszą wytypowanie, które będzie tożsame z faktycznym wynikiem meczu 
finałowego w sposób wskazany w regulaminie oraz polubiły profil facebook @emtor.yale. 
Emtor Sp. z o.o. określa moment zgłoszenia wytypowania według kolejności wyświetlania 
się na profilu Emtor Sp. z o.o. postu uczestnika konkursu, przesłanego w odpowiedzi na 
post konkursowy Emtor Sp. z o.o. 

9. Nagroda to zestaw składający się: 
a) Dla pierwszej, najszybszej osoby to jedna sztuka oficjalnej piłki meczowej Adidas Al. 

Rihla Qatar 2022 oraz zestaw gadżetów Emtor Sp. z o.o., dobranych przez Emtor Sp.  
z o.o. 

b) Dla dwóch kolejnych osób to zestaw gadżetów Emtor Sp. z o.o., dobranych przez 
Emtor Sp. z o.o. 

10. Przewidziane przez Emtor Sp. z o.o. nagrody to: dla każdej z pierwszych trzech osób, 
wskazanych w pkt 10, przyznawana jest jedna nagroda, wskazana w pkt 11. Łącznie 
przewidzianych jest zatem do przekazania przez Emtor Sp. z o.o. w ramach konkursu 
trzech nagród (limit ilości przyznanych nagród). 

11. W przypadku gdy żaden z uczestników konkursu nie wytypuje faktycznego wyniku meczu 
lub nastąpi wytypowanie faktycznego wyniku przez mniej osób niż liczba limitu nagród  
w konkursie, wówczas Emtor Sp. z o.o. przysługuje możliwość do przekazania , 
niewykorzystanej w ramach ustalania wyników konkursu nagrody, mieszczącej się  
w limicie nagród, temu uczestnikowi, który mimo, że nie wytypował faktycznego wyniku 
meczu to wytypował wynik, który był najbliżej faktycznego wyniku meczu, a w przypadku 
gdy co



najmniej dwóch uczestników miało takie same lub tak samo zbliżone do wyniku faktycznego 
meczu wytypowanie wyniku, wówczas przyznanie takiej niewykorzystanej w ramach 
ustalania wyników konkursu nagrody jednemu z nich, następuje poprzez wybór według 
uznania Emtor Sp. z o.o., w tym według uznania Emtor Sp. z o.o. taki wybór i przyznanie 
może zostać zaniechane. 

14. Informacja o wynikach konkursu zawierająca sposób rozstrzygnięcia konkursu (wskazanie 
czy zostały przyznane nagrody) zostanie ujawniona na profilu facebook Emtor Sp. z o.o.  
W przypadku gdy uczestnikowi konkursu została przyznana nagroda, przesłana zostanie 
na konto facebook tego uczestnika indywidulana wiadomość do takiego uczestnika  
z informacją o przyznaniu nagrody. 

15. Klauzula informacyjna RODO do niniejszego konkursu zawarta jest na stronie internetowej: 
https://emtor.pl/pl/o-nas/rodo.html. Administratorem danych osobowych jest Emtor  
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 

16. Uczestnictwo w konkursie potwierdza, że uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną 
RODO oraz wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, 
email, telefon) podanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym na podstawie art. 6 ust. 
1 lit a RODO w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w celach marketingowych. 
Zgoda jest udzielana na rzecz Emtor Sp. z o.o. Uczestnik konkursu poprzez udział w 
konkursie oświadcza, że został/a poinformowany/a o możliwości wycofania swojej zgody w 
dowolnym momencie, jednakże w przypadku wycofania zgody nie jest możliwe 
uczestniczenie w konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. 

17. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na kontakt z nim za 
pośrednictwem konta na facebooku. 



INFORMACJE o DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”), 
z którą można się skontaktować w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres ul. Włocławska 147-157, 87 – 100 Toruń, 
b) emailowo: administrator.danych@yale.emtor.pl. 

 
2. W jakim celu dane są przetwarzane? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) Przeprowadzenia konkursów, organizowanych przez Spółkę, typowania wyników meczy 

reprezentacji Polski w ramach QATAR 2022 w oznaczonych w regulaminie tego konkursu 
terminach -  podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO, 

b) przeprowadzania działań marketingowych Emtor Sp. z o.o. - podstawa prawna art. 6 ust. 1 
pkt a RODO, 

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę np. wtedy 
gdy działamy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Spółki, ochrony praw 
Spółki, marketingu bezpośredniego, potwierdzenia wykonania zobowiązań przez Spółkę,– 
podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO. 

 
d) Kto może być odbiorcą danych osobowych? 

Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy/zlecenia/zamówienia z 
Państwem, w celu wskazanym w pkt 2, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. 

 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: 

a) Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i osoby działające z 
upoważnienia takich podmiotów przetwarzającym, np. dostawcy usług, banki, firmy 
windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty, współpracujące ze 
Spółką, w celu świadczenia usług marketingowych, podmioty audytujące, 

b) Podmiotom uprawnionym do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
obowiązującego prawa, np. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez taki organ 
żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. toczące się postępowanie karne). 

 
e) Przez jaki okres czasu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w 
pkt 2, dla których dane są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, lecz 
nie dłużej niż przez okres zabezpieczenia do postępowań prawnych oraz do czasu uzyskania 
potwierdzenia o przedawnieniu roszczeń Państwa lub Spółki. 

 
f) Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu. 

 
Jeżeli przetwarzanie odbywa na podstawie zgody to również przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed dokonaniem jej cofnięcia. 

 
Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą prawnym). 

 
Spółka w celu realizacji Pani/Pana prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do 
potwierdzenia tożsamości. 

mailto:administrator.danych@yale.emtor.pl


g) Czy istnieje obowiązek podania danych? 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niektóre dane mogą być oznaczone jako niezbędne do 
uczestnictwa w konkursie lub przeprowadzenia lub wykonania określonej czynności i wówczas ich 
niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w konkursie lub  wykonanie czynności. 

 
h) Czy Spółka korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

 
Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania 
przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz 
działalności gospodarczej lub zawodowej. 

 
Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 

 
 

Na podstawie art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć do 
Administratora, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1. 
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