REGULAMIN WYZWANIA „Razem ruszamy do stołu”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Wyzwanie „Razem ruszamy do stołu” („Wyzwanie”) przeprowadzany jest w aplikacji mobilnej Activy (“Aplikacja”).
Wyzwanie ma charakter sportowy i prospołecznościowy. Jego celem jest promocja zdrowego stylu życia poprzez
motywowanie uczestników Wyzwania do regularnej aktywności fizycznej m.in przez jazdę na rowerze, bieganie i spacery
oraz promocję lokalnego zaangażowania społecznego.

2.

Organizatorem Wyzwania jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON
302860051 („Organizator”)

3.

Operatorem Aplikacji jest Activy Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000645721, NIP: 701-06-30-605, REGON:
365813973, o kapitale zakładowym w wysokości 10 550 zł („Operator Aplikacji”).

4.

Partnerem Wyzwania, będącym sponsorem tytularnym Wyzwania oraz sponsorem Nagród w Wyzwaniu, jest ENEA S.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał
zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości („Partner”).

5.

Korzystanie z Aplikacji w Wyzwaniu trwa w okresie od 19.08.2021 r. do 24.09.2021 r.

6.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Wyzwania, Organizator, Partner i Operator Aplikacji powołają
Komisję. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora, Partnera i Operatora Aplikacji. Do zadań Komisji
należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Wyzwania, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią
się wątpliwości związane z Wyzwaniem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń
reklamacyjnych.

§ 2. UCZESTNICY

1.

Udział w Wyzwaniu mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 (szesnaście) rok życia („Uczestnik”).

2.

Uczestnikami w Wyzwaniu nie mogą być:
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a) pracownicy Organizatora, Operatora Aplikacji, (przez pracowników rozumie się również osoby współpracujące z
Organizatorem, Operatorem Aplikacji lub Partnerem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej
umowy cywilnoprawnej);
b) osoby spokrewnione i spowinowacone do drugiego stopnia włącznie z osobami wymienionymi w lit. a) powyżej
oraz osoby pozostające z osobami wymienionymi w lit. a) we wspólnym gospodarstwie domowym.
Jeśli chodzi o pracowników Partnera to mogą wziąć udział w Wyzwaniu, jednakże zdobyte przez nich punkty będą brane
jedynie do łącznego wyniku Zespołu, do którego się zapiszą, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie,
jednakże nie mogą wygrać nagrody za wyniki indywidualne. W przypadku kiedy pracownik Partnera zajmie miejsce,
kwalifikujące do otrzymania nagrody indywidualnej, zostanie on wykluczony z rankingu indywidualnego, a jego miejsce
zajmie kolejna osoba z ww. rankingu (o ile nie jest pracownikiem Partnera).

3.

Operator Aplikacji na potrzeby zweryfikowania spełniania warunków udziału w Wyzwaniu ma prawo żądać od Uczestnika
określonych danych, oświadczeń, dokumentów określających dane osobowe (w zakresie seria i numer dowodu ) (imię,
nazwisko, wiek, adres e-mail, wykorzystywany model telefonu, na którym zainstalowana jest aplikacja, potwierdzenie
lokalizacji podczas zapisywanej aktywności w Aplikacji). Brak możliwości weryfikacji Uczestnika stanowić będzie
niespełnienie warunków Wyzwania i będzie powodować wykluczenie takiego Uczestnika z Wyzwania.

4.

Udział w Wyzwaniu jest dobrowolny i bezpłatny. W trakcie Wyzwania Operator Aplikacji będzie przetwarzał niezbędne
dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, ilość przebytych przez Uczestnika aktywności np. rowerowych
oraz ich charakterystykę: czas, kilometraż, dzień wykonania aktywności, pseudonim). Podanie powyższych danych jest
niezbędne do uczestnictwa w Wyzwaniu. Dane zwycięzców Wyzwania zostaną przekazane przez Operatora Aplikacji do
Organizatora w celu wydania nagród Uczestnikom, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz realizacji
obowiązków podatkowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Wyzwania, ale nie dotyczy to danych
powierzonych w Aplikacji Operatorowi Aplikacji, w trakcie rejestracji zgodnie z warunkami świadczenia usług oraz
polityką prywatności Aplikacji lub w celach marketingowych w formie udzielenia dobrowolnej zgody, włączonych na jej
podstawie do bazy Operatora Aplikacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych oraz innymi obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Operator Aplikacji, tj. Activy
Sp. z .o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Załączniku nr
1 do Regulaminu „Informacje dotyczące danych osobowych”.

5.

Operator Aplikacji przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

6.

Operator Aplikacji realizuje względem Uczestników obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO.

7.

Operator Aplikacji zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Wyzwania.
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8.

Uczestnik rejestrując się w Aplikacji powinien pamiętać, że jego dane będą przetwarzane przez właściciela Aplikacji
(Operatora Aplikacji) zgodnie z przedstawionymi Uczestnikowi w momencie zakładania konta polityką prywatności
i regulaminami świadczenia usług. Uczestnik zobowiązany jest się z nimi zapoznać, a w przypadku braku akceptacji ich
postanowień, nie powinien rejestrować się w Aplikacji oraz brać udziału w Wyzwaniu.

9.

Rezygnacja z udziału w Wyzwaniu może nastąpić poprzez wybranie w Aplikacji funkcjonalności:
a) „opuść wyzwanie” – powoduje rezygnację z udziału w Wyzwaniu. W takim przypadku Operator Aplikacji
zaprzestanie przetwarzania danych Uczestnika w Wyzwaniu;
b) „usuń konto” – powoduje usunięcie wszystkich danych Uczestnika z Aplikacji.

§ 3. DOŁĄCZENIE DO WYZWANIA

1.

Aby wziąć udział w Wyzwaniu należy:
a)

pobrać lub mieć pobraną na smartfon Aplikację mobilną Activy dostępną na platformach:
i. Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activy);
ii. App Store (https://itunes.apple.com/us/app/activy/id1273195093?ls=1);

b) dokonać rejestracji lub być zarejestrowanym w Aplikacji, przez udostępnienie swojego adresu e-mail, imienia,
nazwiska i pseudonimu.. Możliwa jest także rejestracja z wykorzystaniem profilu istniejącego na portalu
Facebook. Rejestracja w Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu Aplikacji i jej polityki prywatności;
c)

zapoznać się z Regulaminem Aplikacji i zaakceptować jego treść;

d) dołączyć do Wyzwania dokonując jego wyboru z ekranu wyboru Wyzwań w Aplikacji. Dołączenie do Wyzwania
oznacza akceptację Regulaminu Wyzwania;
e)

postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez Operatora Aplikacji znajdującymi się w: Regulaminie,
Aplikacji oraz na stronie internetowej Wyzwania.

2.

Każdy Uczestnik może mieć tylko jeden profil w Aplikacji, w ramach którego będzie uprawniony do wzięcia udziału w
Wyzwaniu.

§ 4. ZASADY WYZWANIA

1.

W okresie trwania Wyzwania, Uczestnik używając Aplikacji rejestruje zgodnie z poniższymi zasadami aktywności w
dwóch kategoriach:
a) „na kołach”: rower, rolki, hulajnoga
b) „na nogach”: bieganie, spacer, nordic walking, wędrówki, itp.

2.

W okresie trwania Wyzwania, Uczestnik rejestruje aktywności używając do tego celu Aplikacji, zgodnie z poniżej
wskazanymi zasadami. Kilometry są rejestrowane w Aplikacji przez Uczestników Wyzwania z dokładnością do 0,1 km.
Aby aktywność została zaliczona do Wyzwania, musi mieć minimum 1,5 km. Aktywność jest zaliczona do Wyzwania
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tylko jeśli została wykonana po dołączeniu Uczestnika do Wyzwania i została wykonana oraz zapisana przed końcem
trwania Wyzwania, czyli przed godziną 23:59 w dniu 24.09.2021. Wobec aktywności zsynchronizowanych z Aplikacją
obowiązują warunki czasowe określone w §4 ust. 17. Do Wyznania zaliczone mogą być wyłącznie aktywności rozpoczęte
lub zakończone na terenie administracyjnym Polski.

3.

Za zarejestrowane aktywności oraz ich charakterystykę (np. kilometry, czas trwania) Uczestnik otrzymuje punkty zgodnie
z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Wyzwania oraz w Aplikacji:
a)

2 punkty za każdy kilometr zarejestrowanej aktywności „na kołach” lub 6 punktów za każdy kilometr
zarejestrowanej aktywności „na nogach” (do liczenia punktów Aplikacja zaokrągla kilometry matematycznie do
jedności, np. aktywność 1,5 km otrzyma 4 pkt – 2x2km)

b) 10 punktów jednorazowo za każdą zarejestrowaną aktywność „na kołach” lub „na nogach”; przy czym wszystkie
aktywności „na kołach” i „na nogach” muszą liczyć powyżej 1,5 km. Punkty naliczane maksymalnie 4 razy
dziennie dla „na nogach” i 4 razy dziennie dla „na kołach”
c)

Pomiędzy wszystkimi zapisywanymi aktywnościami, bez względu na ich rodzaj, należy zachować min. 30 minut
przerwy, inaczej punkty z ust 3 punkt b (za aktywności) nie naliczą się. Punkty za dystans zostaną zaliczone.

4.

Uczestnicy

na

podstawie

zdobytych

w

Wyzwaniu

punktów,

otrzymują

pozycje

w rankingu indywidualnym oraz w rankingach indywidualnych pomocniczych, czyli kategoriach „Kobiety”
i „Mężczyźni”. Rankingi pomocnicze pełnią wyłącznie funkcję informacyjną. Uczestnicy o tej samej liczbie kilometrów
uzyskują to samo miejsce ex aequo, przy czym nagrody będą przyznawane zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 ust.1-2.

5.

Przystępując do Wyzwania Uczestnik wybiera zespół („Zespół”), tj. gminę lub miejscowość z wybranej gminy (jeśli ta
miejscowość została wskazana), którą chce wesprzeć przebytymi przez siebie punktami, przez co wybrana gmina lub
miejscowość z wybranej gminy (jeśli ta miejscowość została wskazana), może zostać nagrodzona zgodnie z zasadami
opisanymi w ust. 7-11 poniżej. Lista Zespołów jest zamknięta i ograniczona do gmin lub miejscowości wskazanych w
Załączniku nr 3 do Regulaminu.

6.

Wyniki Uczestnika w Wyzwaniu zostaną zaliczone do łącznego wyniku Zespołu (niezależnie od momentu dołączenia do
Zespołu). Zespoły otrzymują pozycje w rankingu zespołowym zgodnie z łączną liczbą punktów zdobytych przez
wszystkich uczestników Zespołu podzieloną przez liczbę osób zamieszkałych w danej gminie lub miejscowości na
podstawie najnowszych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 30 lipca 2021 roku.

7.

Zespoły o tej samej liczbie punktów wyliczonych zgodnie z ustępem wyżej, uzyskują to samo miejsce ex aequo w rankingu
przebytych kilometrów. Jeśli taka sytuacja dotyczy miejsc nagradzanych, o przyznaniu Nagrody decyduje większa liczba
Uczestników w Zespole z minimum 150 punktami indywidualnymi, a w następnej kolejności - który Zespół uzyskał ten
sam wynik jako pierwszy.

8.

Nie jest możliwa zmiana Zespołu w trakcie Wyzwania.

9.

Jeśli Uczestnik opuści Zespół lub Wyzwanie przed jego końcem, jego punkty nie zostaną zaliczone do wyniku Zespołu.
Opuszczenie przez Uczestnika Zespołu i Wyzwania w okresie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Wyzwania, może
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spowodować skutek opisany w zdaniu poprzedzającym, ze względu na to, że opuszczenie Wyzwania wiąże się z
usunięciem danych Uczestnika z Wyzwania.
10. Lista Zespołów jest ustalona w dniu startu Wyzwania i w trakcie trwania Wyzwania nie ulegnie zmianie.

11. Celem Wyzwania jest wyłonienie spośród Zespołów 5 najlepszych Zespołów tj. gmin lub miejscowości z wybranej gminy
(jeśli ta miejscowość została wskazana) zgodnie z § 4 ust. 5 - którym zostaną przekazane nagrody w formie darowizny, o
których mowa w § 5 ust.6, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5.
12. Aktywności, które kwalifikowane są w Wyzwaniu, rejestrowane są w Aplikacji jednym z 4 sposobów:
a)

Activy – z użyciem danych lokalizacyjnych z telefonu, z GPS;

b)

Strava – po procesie połączenia kont z aplikacji Strava z Aplikacją Activy;

c)

Garmin Connect – po procesie połączenia kont z aplikacji Garmin Connect z Aplikacją Activy;

d) Polar Flow – po procesie połączenia kont z aplikacji Polar Flow z Aplikacją Activy.
13. Dozwolone jest wykonywanie aktywności z użyciem inteligentnych trenażerów rowerowych lub inteligentnych bieżni.
Wyniki takiej aktywności są pobierane z połączonych z Activy aplikacji Strava, Garmin lub Polar. Aktywności takie
mogą być dodatkowo weryfikowane przez Komisję. Uczestnik na żądanie Komisji może być zobowiązany do
przedstawienia dodatkowych danych, takich jak zrzuty ekranów z połączonych aplikacji, przesłanie plików z zapisanymi
treningami lub przesłanie zdjęć przedstawiających Uczestnika z widocznym trenażerem i telefonem z włączonym ekranem
profilu w aplikacji Activy. Zalecane jest, aby Uczestnik wykonywał takie zdjęcie za każdym razem podczas wykonywania
aktywności na trenażerze i dołączył takie zdjęcie do aktywności z poziomu aplikacji Activy (funkcja możliwa z ekranu
podsumowania aktywności w Activy).
14. Niezależnie od § 4 ust. 13 Operator Aplikacji ma prawo żądać od Uczestnika zapisującego aktywności przez połączenie
z innymi aplikacjami (§ 4 ust. 12 lit. b-d), przesłania zrzutów ekranów z połączonych aplikacji lub plików z danymi
treningów (np. w formacie .gpx lub .fit). Operator Aplikacji ma prawo zakwestionować poprawność wykonania aktywności
przez Uczestnika i usunąć aktywność z Wyzwania, jeżeli wiarygodność zrealizowania aktywności przez Uczestnika budzi
uzasadnione wątpliwości. Ostatecznie wątpliwości rozstrzyga Komisja.
15. Połączenie kont (integracja/synchronizacja) aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow i Activy, możliwe jest do
wykonania w Ustawieniach Aplikacji. Należy pamiętać, że:
a)

do Activy ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow zapiszą się jedynie aktywności wykonane od momentu
połączenia kont aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow z Activy. Wcześniejsze aktywności nie mogą
zostać uznane w Wyzwaniu;

b) aktywności przekazywane są jedynie z aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow do aplikacji Activy –
nie jest możliwe działanie odwrotne;
c)

ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow synchronizowane są jedynie te aktywności, które są oznaczone
w Stravie, Garmin Connect, Polar Flow jako przejazd rowerem (z wykluczeniem stacjonarnego) lub bieg oraz
użyto w nich zapisu z wykorzystaniem GPS, a także nie zostały edytowane ręcznie lub wgrane manualnie;
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d) Activy nie daje gwarancji synchronizacji na poziomie 100% wszystkich aktywności z aplikacji Strava, Garmin
Connect lub Polar Flow, co może wynikać z okresowych przerw w działaniu integracji ze strony aplikacji Strava,
Garmin Connect lub Polar Flow. W szczególnych przypadkach możliwe jest dodanie aktywności ręcznie przez
Centrum Pomocy Użytkownika po udokumentowaniu aktywności i przesłaniu na adres contact@activy.pl;
e)

po połączeniu kont, aktywności z aplikacji: Strava, Garmin Connect lub Polar Flow synchronizowane są
z Activy automatycznie i nie wymagają działań po stronie Uczestnika. Czas synchronizacji wynosi zwykle
kilkanaście sekund, ale może wydłużyć się do 24 godzin i jest zależny od działania aplikacji Strava, Garmin
Connect lub Polar Flow.

16. Poglądową listę importowanych aktywności z Strava, Garmin Connect, Polar Flow, które wliczają się do kategorii
aktywności

Wyzwania

w

danej

kategorii

(„na

kołach”,

„na

nogach”)

można

znaleźć

pod

adresem

http://bit.ly/synchronizowane-aktywnosci-activy.
17. Aby aktywność została zaliczona w Wyzwaniu, musi zostać zakończona przed końcem Wyzwania, czyli przed godziną
23:59 24.09.2021 r. Aktywności wgrywane z urządzeń GPS do aplikacji: Strava, Garmin Connect lub Polar Flow
połączonej z Activy muszą zostać dodatkowo poprawnie zsynchronizowane z aplikacją Activy przed końcem Wyzwania,
czyli przed godziną 23:59. 24.09.2021 r. Operator Aplikacji nie ma wpływu na czas synchronizacji pomiędzy aplikacjami
połączonymi, a aplikacją Activy. Operator Aplikacji zaleca, by nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ synchronizacja
może potrwać dłużej z przyczyn od niego niezależnych. Dodatkowo Operator Aplikacji ma prawo wykluczyć osobę, która
importuje aktywności ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow jednorazowo z okresu dłuższego niż 7 (siedem) dni.
18. Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ze względu na niedokładne zapisanie charakterystyki aktywności w żadnym ze
sposobów wspomnianych w niniejszym paragrafie. Ww. sytuacja z reguły nie jest zależna od działania Aplikacji, ale
wynika z działania modułu GPS, ustawień systemu operacyjnego telefonu lub odpowiedniego korzystania z zapisu z GPS
przez użytkownika. Uczestnik otrzymuje informacje o możliwym koniecznym dostosowaniu ustawień telefonu
(https://help.activy.pl/pl/support/solutions/articles/42000079298-przygotuj-sw%C3%B3j-telefon-przed-Wyzwanieemkr%C3%B3tki-poradnik-techniczny). W przypadku uzasadnionego i udokumentowanego (np. zrzuty ekranu) problemu
technicznego Aplikacji zgłoszonego Operatorowi Aplikacji, możliwe jest zakwalifikowanie niezarejestrowanej lub błędnie
zarejestrowanej

aktywności,

pod

warunkiem

przedstawienia

jednoznacznie

udokumentowanej

aktywności

z innych źródeł. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Pomocy Użytkownika na adres contact@activy.pl. Wyklucza się
kwalifikowanie aktywności, których Uczestnik nie zarejestrował poprzez Aplikację. Więcej wskazówek na temat
poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć w artykule na https://help.activy.pl/.
19. Aby umożliwić Aplikacji poprawne rejestrowanie aktywności, odpowiedzialnością Uczestnika jest zapewnienie
wszystkich ustawień telefonu umożliwiających poprawne działanie Aplikacji, w szczególności:
a)

zezwolenie na dostęp do usług lokalizacji w telefonie;

b) włączenie modułów GPS i sprawdzenie poprawności ich działania;
c)

włączenie dostępu do Internetu (konieczne do kwalifikowania aktywności i wyświetlenia jego charakterystyki
w rejestrze aktywności);

d) włączenie innych pozwoleń (m.in. wykorzystanie baterii i działania po wygaszeniu ekranu) specyficznych dla
różnych modeli telefonów (szczególnie Huawei, Xiaomi, Samsung, OnePlus);
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e)

wyłączenie trybu oszczędzania baterii, który zaburza lub wyłącza przekazywanie próbek GPS do Aplikacji;

f)

innych ustawień telefonu lub sposobu korzystania z niego specyficznych dla modelu telefonu;

g) więcej wskazówek na temat poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć w artykule na
https://help.activy.pl/.
20. Szczegółowe zasady obowiązujące w związku z zapisywaniem aktywności, ich kwalifikowalności, technicznego
połączenia aplikacji oraz ograniczenia w przesyłaniu aktywności z aplikacji połączonych opisane są w Aplikacji
w zakładce „Zasady” i „Ustawienia”.
21. Uczestnik może zostać wykluczony z Wyzwania za złamanie zasad Wyzwania, a w szczególności w przypadku
stwierdzenia przez Organizatora zapisywania przejazdów rowerowych w Aplikacji zakwalifikowanych przez algorytmy
Aplikacji jako przejazdy inne niż przejazdy rowerem (np. samochodem, autobusem itp.) lub zapisywania aktywności
biegowych zakwalifikowanych przez algorytmy jako potencjalne poruszanie się z wykorzystaniem na przykład roweru.
Algorytm stwierdza takie naruszenia na podstawie analizy ich charakterystyki (np. cząstkowe przyspieszenia, prędkości
chwilowe) oraz analizy śladu aktywności na mapie (np. stwierdzenie przejazdów niedozwolonymi dla rowerów
autostradami, drogami ekspresowymi czy torami kolejowymi itp.). Organizator jest uprawniony do dokonywania osobiście
losowego przeglądu zapisanych w Aplikacji aktywności, również osobiście wybranych, w celu stwierdzenia potencjalnego
zapisu aktywności innej niż rowerowa na podstawie danych GPS, czasowych, analizy śladu na mapie oraz danych sensorów
zapisywanych przez Aplikację lub też naruszenia innych zasad wskazanych w Regulaminie. W przypadku wykluczenia
Uczestnika z Wyzwania zostanie on poinformowany drogą elektroniczną (na podany podczas rejestracji adres email), a
jego trasy zostaną usunięte z Wyzwania. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji o ewentualnym wykluczeniu
Uczestnika z Wyzwania, zgodnie z postanowieniami § 6 poniżej.
§ 5. NAGRODY

1.

Nagrody indywidualne w Wyzwaniu przyznawane są na zasadzie rankingu indywidualnego (niezależnie od płci)
tworzonych na podstawie uzyskanych punktów łącznie dla kategorii „na nogach” (bieganie, spacery, chód, nordic walking)
i kategorii „na kołach” (rower, rolki, hulajnoga).

2.

W przypadku wyniku ex aequo o przyznaniu nagrody zadecyduje to, który Uczestnik jako pierwszy zdobył określoną liczbę
punktów.

3.

Organizator przyzna następujące nagrody indywidualne, zgodnie z zasadami opisanymi w ust.1 -2 powyżej:
a.

pierwszym 5 Uczestnikom, z rankingu indywidualnego (po wykluczeniu pracowników Partnera) zostaną
przyznane nagrody w postaci hulajnogi elektrycznej Xiaomi Mi Electric Scooter 1S o wartości jednostkowej
brutto 1769 PLN

b.

Uczestnikom z rankingu indywidualnego od miejsca 6 do 105 (po wykluczeniu pracowników Partnera), zostaną
przyznane zestawy do tenisa stołowego o wartości jednostkowej brutto 130 PLN W skład zestawu wchodzi:
−

rakietka do tenisa stołowego Tibhar Samsonov XXX

−

piłeczka do tenisa stołowego Tibhar

−

opaska sportowa na rękę/nadgarstek (frotka).
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4.

Dodatkowo dla zwycięzców nagród indywidulanych zostaną ufundowane dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości
11,11% wartości otrzymanych nagród. Organizator przekaże ww. nagrody pieniężne na poczet należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1426 ) i przekaże do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca
zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej w Wyzwaniu.

5.

Nagrody Zespołowe w Wyzwaniu przyznawane są na zasadzie rankingu zespołowego łącznie dla kategorii „na nogach”
(bieganie, spacery, chód, nordic walking) i kategorii „na kołach” (rower, rolki, hulajnoga).

6.

Nagrodami zespołowymi są zestawy o wartości jednostkowej brutto 2954PLN w ilości 10 szt. W skład jednego zestawu
wchodzą:
−

Stół wyczynowy Tibhar Smash 28R ITTF -

−

Siatka Tibhar Smash ITTF

−

Piłki Tibhar Basic 40+ NG ABS (6 szt)

Organizator przyzna po 2 Nagrody zespołowe dla pierwszych 5 Zespołów (tj. gmin lub wskazanych miejscowości) z
rankingu zespołowego. Poszczególne nagrodzone Zespoły mogą wskazać odpowiednio dwa lub jeden podmiot z obszaru
danej gminy lub miejscowości którym zostaną przekazane w drodze darowizny nagrody zespołowe.
7.

Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.

8.

Zwycięzca indywidualny Wyzwania nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

9.

Zweryfikowana lista Zwycięzców z rankingu indywidualnego (bez pracowników Partnera) oraz zespołowego zostanie
opublikowana na www.razem.enea.pl w postaci pliku pdf z danymi zwycięzców indywidualnych (imię, pierwsza litera
nazwiska oraz pseudonim) określone w profilu użytkownika w Aplikacji) oraz nazwami zwycięskich Zespołów najpóźniej
1 października 2021 roku.

10. Zwycięzcy nagród indywidualnych zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail z
adresu razem@gpd.com.pl w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od dnia publikacji zwycięzców, o której mowa
w ust. 9 powyżej. Zwycięzcy nagród indywidualnych w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o którym mowa powyżej, są obowiązani do przesłania adresu do wysyłki nagrody zgodnie z instrukcją opisaną w tym
powiadomieniu.

11. Nagrody indywidualne zostaną przesłane przez Organizatora na adresy podane przez Zwycięzców, przesyłkami
pocztowymi lub przesyłkami kurierskimi najpóźniej do 29 października 2021 roku.
12. Nagroda indywidulana może zostać wysłana do Zwycięzcy tylko na adres na terenie Polski.
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13. W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez
okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w
poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy.

14. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail podane podczas rejestracji konta) nagrodzonych osób zostaną przekazane
przez Operatora Aplikacji do Organizatora jedynie w celu dystrybucji nagród, za która odpowiada Organizator.
15. W przypadku nagród zespołowych Organizator skontaktuje się z odpowiednim Urzędem Gminy/Miasta z wygranego
Zespołu (dalej „Urząd”), aby ustalić placówkę lub dwie placówki

(np. szkoły, domu kultury, świetlicy itp.) w celu

przekazania nagród zespołowych na zasadzie darowizny i zawarcia umowy darowizny, której wzór stanowi Załącznik nr 2
do Regulaminu.

16. W przypadku, kiedy dany Urząd odmówi przyjęcia nagrody zespołowej, nie będzie chciał wskazać ośrodka do przekazania
nagrody zespołowej, Organizator przeznaczy nagrodę dla kolejnego Zespołu z rankingu zespołowego począwszy od
pozycji szóstej z tego rankingu.

17. W przypadku, kiedy wskazana przez dany Urząd placówka odmówi przyjęcia nagrody zespołowej, Organizator skontaktuje
się danym Urzędem w celu wskazania kolejnego Ośrodka z danej gminy lub miejscowości.

18. Formalności związane z podpisaniem umowy o darowiznę ze wskazanymi placówkami oraz przekazaniem nagród
zespołowych, Organizator planuje zakończyć do 29 października 2021 roku.

19. W zakresie realizacji obowiązku podatkowego od otrzymanej darowizny, placówki są zobowiązane stosować się do
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – REKLAMACJE I SIŁA WYŻSZA

1.

Reklamacje
e-mail

na

w

związku
adres

z

Wyzwaniem

razem@gpd.com.pl

należy
lub

zgłaszać
Operatora

do

Organizatora
Aplikacji

elektronicznie

elektronicznie

w
w

wiadomości
wiadomości

e-mail na adres contact@activy.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, a także danymi
zgłaszającego (imię, nazwisko, adres e-mail zarejestrowany w Aplikacji) w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od
daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia
Wyzwania.
2. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres
podany w reklamacji) albo drogą mailową, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.
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3.

Wyzwanie nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26).

4.

Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Operator Aplikacji może wprowadzić zmiany do Regulaminu Aplikacji wyłącznie
z ważnych powodów, jakimi są:
a) zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu Aplikacji;
b) nałożenie na Operatora Aplikacji przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających
bezpośredni wpływ na treść Regulaminu Aplikacji;
c) zmiana danych dotyczących Organizatora lub Operatora Aplikacji;
d) usprawnienie Wyzwania, działania Aplikacji lub obsługi Uczestników;
e) poprawienie ochrony prywatności Uczestników.

5.

Zmiana w Regulaminie Aplikacji nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio przez Uczestników
w związku z udziałem w Wyzwaniu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Aplikacji, Operator Aplikacji powiadamia
Uczestników wysyłając wiadomość na adres e-mail, o ile Uczestnik go udostępnił lub poprzez kanał komunikacyjny
w Aplikacji. Informacja o zmianie w Regulaminie Aplikacji zostaje również każdorazowo zamieszczona na stronie
internetowej Wyzwania. Zmiana w Regulaminie Aplikacji jest wiążąca dla Uczestnika od chwili zamieszczenia
Regulaminu ze zmianą na stronie internetowej Wyzwania. W czasie trwania Wyzwania wszelkiego rodzaju pytania
dotyczące Wyzwania i Aplikacji mogą być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: contact@activy.pl.

6.

Zdjęcia nagród użytych na materiałach promocyjnych (np. ulotki), w Aplikacji i na stronie www.razem.enea.pl mają
wyłączenie charakter informacyjny i poglądowy. Opis nagród zawarty jest w niniejszym Regulaminie.

7.

Regulamin Wyzwania jest dostępny w Aplikacji i na stronie www.razem.enea.pl oraz u Operatora Aplikacji pod adresem:
Activy Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów oraz u Organizatora pod adresem GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań w dni robocze w godzinach 9:00-17:000.

8.

Jeżeli z powodu siły wyższej nie jest możliwe dotrzymanie terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności
terminów określonych w § 5 ust. 9- 11 Organizator zastrzega sobie prawo do ich zmiany i wyznaczenia nowych terminów,
których dotrzymanie będzie możliwe z uwagi na przesłanki obiektywne w postaci ustąpienia siły wyższej.

9.

Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności:
a)

epidemie, choroby zakaźne, wywołane przez wirus COVID-19 potocznie zwany koronawirusem, w tym mutacje
ww. wirusa,

b) akty władzy, zarządzenia, polecenia władzy rządowej i samorządowej, władz lokalnych, uprawnionych organów
– w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, decyzje administracyjne, wszelkie akty władz dotyczące Organizatora,
niezależnie od formy ich wydania, w tym także polecenia telefoniczne, ustne oraz dokonywane innymi środkami
łączności – związane z zagrożeniem koronawirusem,
będące jednocześnie poza kontrolą Organizatora, wpływające na działalność Organizatora i uniemożliwiające dotrzymanie
terminów wskazanych w Regulaminie.

Załącznik nr 1 do regulaminu Wyzwania „Razem ruszamy do stołu” Informacje dotyczące danych osobowych

10

Administratorem danych osobowych jest Activy Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Piotra Bardowskiego 4,
35-005 Rzeszów, KRS 0000645721, adres e-mail: contact@activy.pl („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora
(Operatora Aplikacji) lub za pośrednictwem adresu e-mail: contact@activy.pl.
Administrator powierzył GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 przetwarzanie
danych Uczestników w celu realizacji Wyzwania w tym, wydania nagród, publikacji wyników, udzielenia odpowiedzi na
pytania i rozpatrywania reklamacji we współpracy z Administratorem.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub
wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:
CELE

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZETWARZANIA

przeprowadzenie Wyzwania, obsługa

art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 6 ust. 1

przez czas trwania Wyzwania i

zgłoszeń do Wyzwania, wyłonienie

lit. a RODO (przetwarzanie jest

kolejne 6 miesięcy od daty

Zwycięzców Wyzwania, obsługa

niezbędne do celów wynikających z

ogłoszenia wyników Wyzwania lub

Zwycięzców Wyzwania, publikacja

prawnie uzasadnionych interesów

do momentu wyrażenia sprzeciwu

wyników Wyzwania, ogłoszenie

realizowanych przez Administratora

przez osobę, której dane dotyczą

Zwycięzcy, wydanie/dostarczenie

polegających na przeprowadzeniu

Nagrody, obsługa reklamacji

Wyzwania, publikacji wyników

dotyczących Wyzwania.

Wyzwania, ogłoszenia Zwycięzcy
Wyzwania, wydania / dostarczenia
Nagrody, obsługi reklamacji
dotyczących Wyzwania).

wypełnienie obowiązków

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie

przez czas trwania Wyzwania, a

podatkowych i prowadzenia

obowiązku prawnego ciążącego na

następnie do czasu upływu terminu

rachunkowości, związanych z obsługą

Administratorze)

przedawnienia zobowiązania

Zwycięzców Wyzwania
obrona przed roszczeniami

podatkowego
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie

przez czas trwania Wyzwania, a po

jest niezbędne do celów wynikających

zakończeniu Wyzwania przez okres

z prawnie uzasadnionych interesów

określony przepisami dotyczącymi

realizowanych przez administratora

dochodzenia roszczeń, w

polegających na ustaleniu,

szczególności w zakresie roszczeń z

dochodzeniu i obronie w razie

tytułu czynów nieuczciwej

zaistnienia roszczeń)

konkurencji oraz roszczeń z tytułu
nieuczciwej praktyki rynkowej oraz
roszczeń z tytułu naruszenia dóbr
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osobistych, oraz do czasu
zakończenia ewentualnego
postępowania w tym zakresie

Odbiorcami danych mogą być: podmioty związane z organizacją Wyzwania: kurierzy, Poczta Polska, usługodawcy, którzy
wykonują na rzecz Administratora (Operatora Aplikacji) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego,
ubezpieczyciele, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz Partner.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku ich podania jest brak
możliwości wzięcia udziału w Wyzwaniu i/lub brak możliwości otrzymania nagrody.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych osobowych, jak również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych, jeżeli zgoda była udzielana (np. cele marketingowe). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
przysługuje, gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której osoba, której dane dotyczą się znalazła lub (2) dane
osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.
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Załącznik nr 2- Wzór umowy darowizny
UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu …..2021 roku w ………
pomiędzy
GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051
zwaną dalej Darczyńcą
a
………………..(szkoła/ dom kultury/ świetlica itp.) ul. …….., NIP: ………REGON:………….
zwaną dalej Obdarowaną
łącznie zwane dalej Stronami bądź z osobną Stroną.
Niniejsza umowa darowizny zawarta jest w celu wykonania obowiązku Darczyńcy jako Organizatora wyzwania
„Razem ruszamy do stołu” polegającego na przekazaniu nagród zespołowych placówkom wskazanym przez odpowiedni urząd
danej gminy lub miejscowości z gminy, stanowiącym Zespół, który został nagrodzony zgodnie z warunkami Regulaminu
wyzwania.
§1
1.

Przedmiotem darowizny jest jeden/ dwa zestawy o wartości jednostkowej brutto 2954PLN. Jeden zestaw składa się
z:
a)

stołu wyczynowego Tibhar- Smash 28R ITTF

b) siatki Tibhar Smash ITTF
c)
2.

piłki Tibhar Basic 40+ NG ABS (6 szt)

Darczyńca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem rzeczy wchodzących w skład zestawu określonego w ust. 1
oraz że poszczególne elementy zestawu nie są obciążone prawami osób trzecich.
§2

1.

Darczyńca oświadcza, iż daruje Obdarowanemu przedmiot darowizny określony w § 1 ust. 1, a Obdarowany
oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.

2.

Obdarowany oświadcza, że objął w posiadanie przedmiot darowizny określony w § 1 ust. 1 oraz iż przyjmuje do
wiadomości, że wraz z zawarciem niniejszej umowy przechodzą na niego związane z nim korzyści i ciężary, a także
ponosi on odpowiedzialność za niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Wydanie przedmiotu
darowizny zostanie potwierdzone przez strony w protokole zdawczo-odbiorczym w dniu wydania przedmiotu
darowizny.
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3.

Obdarowany oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany i że przyjmuje go w takim stanie w
jakim się on znajduje na dzień podpisania niniejszej umowy oraz zrzeka się w stosunku do Darczyńcy wszelkich
roszczeń w tytułu wad przedmiotu darowizny.
§3

1.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2.

Jeżeli ze względu na status Obdarowanego zachodzić będzie konieczność zapłaty podatku od darowizny, podatek
we własnym zakresie uiszcza Obdarowany.

3.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 rokuKodeks Cywilny.

4.

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony podają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo
ze względu na siedzibę Darczyńcy.

Darczyńca

Obdarowany
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