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REGULAMIN KONKURSU pn.
„Latam z Łodzi”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pn. „Latam
z Łodzi” (dalej: „konkurs”).
2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród (dalej: „Organizator”) jest: Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000057719, NIP: 7290113494, REGON: 470788461.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 01.08.2021 r. w godz. 12.00-15.00 w Parku im. Poniatowskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 03.08.2021 r.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
pełnoletnia, która weźmie udział w konkursie, w okresie trwania konkursu oraz spełni wymagania konkursu zawarte
w Regulaminie.
5. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie postanowień Regulamin
poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym do konkursu kwadratu przy napisie „Zapoznałem się z treścią
Regulaminu i akceptuję jego warunki”.
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
pracownicy Organizatora oraz ich krewni/powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej oraz pierwszego stopnia w linii
bocznej, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikami Organizatora;
osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu oraz ich krewni/powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej oraz pierwszego stopnia w linii
bocznej.
7. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym prawa do żądania wydania nagrody nie można
przenosić na osoby trzecie.
8. Regulamin konkursu, przez cały okres jego trwania, dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej dostępnej pod adresem: http://www.lotnisko.lodz.pl (dalej: „strona internetowa Organizatora”) oraz w miejscu
przeprowadzania konkursu u przedstawicieli Organizatora.
II. Zasady i przebieg konkursu
1. Aby przystąpić do konkursu należy 01.08.2021 r. w godzinach 12:00-15:00 odwiedzić stoisko Portu Lotniczego Łódź
w Parku im. Poniatowskiego, wypełnić formularz konkursowy (zgłoszenie) (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu) udzielając stosownych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz jego wizerunku
oraz dokończyć zdanie (hasło): „Latam z Łodzi, bo…” Każdy uczestnik może wypełnić TYLKO JEDEN formularz
zgłoszeniowy.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Po zakończeniu konkursu, w terminie wskazanym w rozdz. I ust. 3 zdanie drugie Regulaminu, Organizator dokona wyboru
zwycięzców spośród Uczestników, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz dokończyli zdanie konkursowe
(hasło) w najciekawszy sposób.
4. Do przeprowadzenia konkursu i wyboru zwycięzców Organizator powoła Jury.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora (w serwisie społecznościowym Facebook). Laureaci zostaną
powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
6. Zgłoszenie przez Uczestnika konkursu hasła do konkursu w sposób określony w niniejszym rozdziale, jest równoznaczne
ze złożeniem przez Uczestnika konkursu oświadczenia, że:
a) hasło nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich,
b) Uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia hasła do konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację
hasła przez Organizatora.
8. W konkursie nie wezmą udziału zgłoszenia od Uczestników konkursu, które zawierają treści obraźliwe, wulgarne,
niezgodne z prawem, obejmujące treści reklamowe innych podmiotów, nie należące do Uczestnika (prawa autorskie) lub
należące do osób trzecich.
9. Z chwilą zgłoszenia hasła do konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie
zgody na korzystania z hasła przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
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b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub
innych systemach przekazu
e) Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym
publicznym udostępnieniu.
III Nagroda
1. Nagrodami w konkursie są:
Trzy pojedyncze bilety lotnicze z Łodzi do Forli w regionie Romagna we Włoszech i z powrotem po jednym dla
każdego z trojga zwycięzców. Do zrealizowania do końca września 2021 r.
Bilet obejmuje przelot w dwie strony liniami Lumiwings w taryfie Light.1
2. Odbiór nagród możliwy jest za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Organizatora, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia
konkursu osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym skutkuje utratą prawa do jej odbioru.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 2 niniejszego rozdziału, Organizator jest uprawniony do
dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego Laureata (który uplasował się na kolejnym miejscu w konkursie)
względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
IV Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w konkursie mogą być składane na piśmie w siedzibie Organizatora bądź
za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
do 01.10.2018 r.
2. Reklamacje złożone po terminie nie będą uwzględniane.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) i numer
telefonu składającego reklamację Uczestnika, wraz z dokładnym opisem i uzasadnieniem powodu reklamacji.
4. Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia, za którą uważa się datę dostarczenia do siedziby Organizatora,
rozpatrzy reklamację i o swojej decyzji w jej przedmiocie poinformuje składającego na piśmie za pośrednictwem
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
V Ochrona danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej
jako „RODO”), Organizator konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Odlotowy konkurs urodzinowy”, jest Port Lotniczy Łódź
im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057719, NIP: 7290113494, REGON: 470788461. Dane
kontaktowe e-mail: iod@airport.lodz.pl. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Port Lotniczy Łódź
im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35;
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych
osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń
do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na
1

W przypadku odwołania lotów na trasie LCJ-FRL-LCJ, możliwość zamiany na inna trasę dostępną z łódzkiego lotniska.
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Organizatorze w związku z urządzeniem konkursu i obowiązkami sprawozdawczymi; tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) –
pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
4. podanie danych osobowych przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
5. uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
d. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu: Port Lotniczy
Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35;
6. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych,
w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;
7. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez właściwego administratora innym podmiotom w celu realizacji
przez niego obowiązków Organizatora konkursu wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów
prawa, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom
realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom obsługującym administratora prawnie i księgowo;
8. dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny
będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy
dochodzenie roszczeń;
9. dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy;
10. dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
VI Postanowienia końcowe
1. Organizator wszelkie informacje dotyczące konkursu będzie zamieszczał na stronie internetowej Organizatora i profilu
Organizatora
2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika – w tym odmówić
mu przyznania nagrody – jeżeli powziął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej
z niniejszym Regulaminem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, również w trakcie trwania konkursu.
O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie stosownej
informacji na stronie internetowej Organizatora i profilu Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie.
6. Organizator nie ponosi żadnych kosztów Uczestnictwa w konkursie poza wręczeniem nagrody.
7. W przypadku zaistnienia pomiędzy Organizatorem a uczestnikami sporu związanego z konkursem będą oni dążyć
do polubownego rozwiązania, w tym do wykorzystania procedury reklamacyjnej, o której mowa w rozdz. IV Regulaminu.
W przypadku niemożności uzyskania porozumienia wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Zatwierdzono
Łódź, dnia 30.08.2021r.
miejscowość i data
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