
REGULAMIN KONKURSU „KTO PIERWSZY STRZELI?” 

 

§ 1 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Organizatorem konkursu jest Klub Sportowy Legionovia Legionowo. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpisanie w komentarzu pod postem o konkursie na 

Facebook nazwiska strzelca oraz minutę, w której zostanie zdobyty pierwszy gola dla Legionovii  

3. Inne formy odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.  

4. O końcowej klasyfikacji decyduje poprawność, oraz najbliższy wskazany czas zdobycia pierwszej 

bramki dla Legionovii. 

5. Konkurs „Kto pierwszy strzeli?” rozpoczyna się 27 sierpnia 2014 r. Weryfikowanie będą tylko 

odpowiedzi które w dniu meczu zostaną wpisane najpóźniej na godzinę przed oficjalną godziną 

rozpoczęcia spotkania. Wszelkie zgłoszenia, które spłyną po tym czasie nie wezmą udziału w 

zabawie. 

6. Każdy uczestnik może zagłosować w jednym konkursie tylko raz. W przypadku dwóch typów oba są 

uznawane za nieważne. 

7. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie www.kslegionovia.pl i na portalu Facebook, ponadto 

zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu konkursu drogą elektroniczną na adres, z którego 

została nadesłana odpowiedź konkursowa.  

9. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy klubu Legionovia Legionowo, zawodnicy pierwszej 

dużyny oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

10. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora Konkursu (Klub 

Sportowy Legionovia Legionowo, 05-120 Legionowo, ul. Parkowa 27a) wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu i wydania 

nagrody zwycięzcy. 

2. Uczestnik konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości 

zamieszkania w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronie 

www.kslegionovia.pl i profilu Facebook wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym konkursie. 

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Klub Sportowy 

Legionovia Legionowo, 05-120 Legionowo, ul. Parkowa 27a 

 

http://www.kslegionovia.pl/

