Regulamin Konkursu „Inauguracja Treningu Rowerowej Stolicy Polski””
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs zostanie zorganizowany za pośrednictwem aplikacji Aktywne Miasta oraz w Internecie na profilu
Facebookowym: www.facebook.com/aktywnemiastapl .
4. Celem konkursu jest promocja projektu pn. Trening Rowerowej Stolicy Polski oraz aplikacji Aktywne
Miasta.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać i zarejestrować się w bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta,
zapisać się do rywalizacji „Trening Rowerowej Stolicy Polski 2022” i wykonać w dniu 21 marca
aktywność: jazda na rowerze lub kolarstwo o dystansie minimum 15 km przy użyciu aplikacji Aktywne
Miasta. Uwaga, liczy się suma kilometrów wszystkich treningów tego dnia.
6. Osoba, która w wyznaczonym przez Organizatora terminie, tj. w dniu 21 marca 2022r. przejedzie minimum
15 km, otrzyma w aplikacji wirtualną odznakę okolicznościową. Odznaka ta jest potwierdzeniem
przejechania dystansu i automatycznie kwalifikuje daną osobę do wzięcia udziału w walce o nagrodę.
7. Każdy posiadacz wirtualnej odznaki, następnego dnia może zostać automatycznie wybrany przez system
do udziału w dalszej części konkursu.
8. System wybierze dziesięć osób – pięć kobiet i pięciu mężczyzn. Wybranym przez system osobom
zostanie zadane po jednym pytaniu za pośrednictwem aplikacji – push oraz na adres mailowy, jeśli taki
został podany przez użytkownika w procesie rejestracji. Odpowiedź na pytanie musi zostać udzielona w
ciągu 24h drogą elektroniczną na adres kontakt@aktywne.miasta.pl. Jeżeli osoby odpowiedzą
prawidłowo, wygrywają nagrodę. W przypadku błędnej odpowiedzi system wskaże kolejną osoby/osobę,
której zostanie zadane jedno pytanie. I tak do skutku.
9. Nagrodami w konkursie są koszulki rowerowe dedykowane Rowerowej Stolicy Polski 2022.
10. Przesłanie odpowiedzi na zadanie przez Organizatora pytanie jest równoznaczne z akceptują zapisów
regulaminu konkursu w aplikacji Aktywne Miasta.
11. Otrzymanie nagrody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację informacji o zwycięzcy,
z podaniem jego imienia i nazwiska, na stronie internetowej aktywne.miasta.pl, profilu Aktywne Miasta na
Facebooku oraz Instagramie;
15 Udział w konkursie jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w momencie udzielenia prawidłowych odpowiedzi przez finalistów na
profilu Aktywne Miasta na Facebooku oraz Instagramie.
17. RODO
1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gmina Miasto Bydgoszcz
z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
2) W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych uczestnik może kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
3) Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody poprzez złożenie pracy
konkursowej.
4) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu.
5) Dane uczestnika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionymna podstawie przepisów
prawa.

6) Do danych osobowych uczestnika mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta
Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów
informatycznych.
7) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez okres pięciu lat.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika, uczestnik jest uprawniony do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Poprawiania swoich danych osobowych.
c) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania
zgody należy każdorazowo przedłożyć stosowną informację w formie pisemnej, opatrzoną
własnoręcznym podpisem.
d) Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
e) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
w przypadku:
 zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
 potrzeby zapobieżenia usunięcia Uczestnika danych, pomimo wygaśnięcia prawnego
tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
f) Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz
przesłania ich innemu administratorowi.
g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

