REGULAMIN KONKURSU
„KOLEJOWE ABC – RUSZAJ PO PRZYGODĘ I ZDOBĄDŹ NAGRODĘ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich
prowadzony jest konkurs „Kolejowe ABC – Ruszaj po przygodę i zdobądź nagrodę”
(zwany dalej: „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie,
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433,
(zwany dalej również: „Organizatorem”).
3. Celami Konkursu są:
a) propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych
z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego;
b) zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa
na obszarach kolejowych;
c) nauka poprzez zabawę, rozwijanie kreatywne dzieci i młodzieży;
d) wyłonienie zwycięskiej klasy, która zdobyła największą liczbę punktów;
e) promocja działań podejmowanych przez Urząd Transportu Kolejowego na rzecz
bezpieczeństwa.
4. Konkurs trwa od 3 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r. do godz. 23:59.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl
najpóźniej 19 listopada 2021 r.
6. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski
(zwanych dalej: „Uczestnikami”).
2. Nie jest dopuszczalny udział innych klas niż wymienione w ust. 1.
3. W Konkursie nie może uczestniczyć szkoła, która wygrała nagrodę główną w poprzednich
edycjach Konkursu lub w innych konkursach organizowanych przez Organizatora.
4. Uczestnictwo w Konkursie polega na zbieraniu punktów w edukacyjnej aplikacji mobilnej
Kolejowe ABC (zwanej dalej: „Aplikacją”), którą można pobrać ze sklepu App Store –
iOS w wersji 9.0 (lub nowszej) lub Google Play – Android w wersji 4.4 (lub nowszej).

5. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i zasadach dostępu do Aplikacji
zawiera Regulamin Aplikacji Mobilnej – Kolejowe ABC stanowiący Załącznik nr 1
do Regulaminu.
§3
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest zebranie jak największej liczby punktów przez klasę w Aplikacji.
§4
REJESTRACJA UCZESTNIKA
1. W przypadku, gdy Uczestnik chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest przejść
proces rejestracji w Aplikacji, polegający na założeniu indywidualnego konta użytkownika
(zwany dalej: „Rejestracją”).
2. W przypadku braku chęci udziału w Konkursie, z Aplikacji można korzystać
bez Rejestracji i logowania.
3. W celu dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Uczestnika następujących
danych:
a) adres e-mail,
b) województwo,
c) powiat,
d) gmina,
e) miejscowość, w której znajduje się szkoła,
f) nazwa szkoły,
g) klasa.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji
oraz zmiany ustalonego podczas logowania hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła
możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
5. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Uczestnik
zobowiązany jest do:
a) podawania
danych
zgodnych
oraz niewprowadzających w błąd;

z

prawdą,

dokładnych

i

aktualnych

b) aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej
zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;
c) zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania
go innym osobom.

6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie
danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania
w Aplikacji.
7. Organizator nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Uczestników podczas
ich Rejestracji.
§5
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs polega na pobraniu Aplikacji, Rejestracji oraz przejściu przez poszczególne
poziomy w Aplikacji i zdobyciu jak największej liczby punktów przez Uczestnika.
2. Uczestnik podczas Rejestracji podaje nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza, i w ten
sposób zostaje do niej przypisany, co daje możliwość zdobywania punktów na rzecz
swojej klasy. Dla danej klasy może grać nieograniczona liczba uczestników.
3. Konkurs wygrywa klasa, która otrzyma największą liczbę punktów, zwana dalej
„Zwycięzcą”.
4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach w Aplikacji. Dodatkowo szkoły, do których
uczęszczają Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce zostaną
poinformowane o wynikach pocztą elektroniczną na adres mailowy szkoły.
§6
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie. W tym celu należy wysłać
informację o rezygnacji na adres poczty elektronicznej: konkurs@utk.gov.pl. Informację
taką należy wysłać z adresu poczty elektronicznej, podanego w Aplikacji.
2. Informacja o rezygnacji z udziału w Konkursie przez klasę, która została wyłoniona,
powinna zostać złożona przez Dyrektora właściwej szkoły w terminie do dwóch dni
od otrzymania informacji o przyznanej nagrodzie. Informację o rezygnacji należy wysłać
na adres poczty elektronicznej: konkurs@utk.gov.pl.
3. Informacja o rezygnacji z Konkursu złożona przez Dyrektora szkoły Zwycięzcy powoduje
utratę prawa do przyznanej nagrody – zostanie ona wówczas przyznana klasie, która zajęła
kolejne miejsce w Konkursie.

§7
NAGRODY
1. Główną nagrodą w Konkursie jest edukacyjne miasteczko ruchu drogowego z elementami
kolejowymi oraz udział zwycięskiej klasy w specjalnych zajęciach edukacyjnych
w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”, dotyczących bezpiecznego korzystania z transportu
kolejowego i poruszania się w pobliżu torów, na przejazdach kolejowo-drogowych,
peronach i stacjach.
1.1 Zwartość zestawu miasteczka edukacyjnego:
1.1.1. Zestaw znaków drogowych:


50 znaków drogowych: A-7 (3 sztuki), A-8 (2 sztuki), A-9 (1 sztuka), A-10
(2 sztuki), A-16 (2 sztuki), A-29 (5 sztuk), B-2 (1 sztuka), B-9 (1 sztuka),
B-20 (1 sztuka), B-21 (1 sztuka), B-22 (1sztuka), C-12 (2 sztuki), C-13
(1 sztuka), D-1 (4 sztuki), D-2 (2 sztuki), D-3 (1 sztuka), D-6 (4 sztuki),
G-2 (1 sztuka), G-3 (2 sztuki), G-4 (1 sztuka), G-1a (3 sztuki), G-1b
(3 sztuki), G-1c (3 sztuki), G-1d (1 sztuka), G-1e (1 sztuka), G-1f
(1 sztuka);



50 słupków w kolorze białym;



50 podstaw plastikowych;



50 podstaw metalowych.

1.1.2. Zestaw gumowych mat antypoślizgowych imitujących asfalt (całość
zestawu po ułożeniu będzie zajmować obszar około 15 x 22 m):


48 gumowych mat antypoślizgowych imitujących asfalt, składających się
z następujących elementów:
a) drogi wraz z trzema zakrętami;
b) dwa przejścia dla pieszych;
c) przejazd kolejowy, przy którym zostanie postawiony szlaban;
d) przejazd kolejowy, przy którym nie będzie szlabanu;
e) dwa skrzyżowania dróg;
f) jedno rondo o średnicy ok. 5 m składające się z 12 klinów, które układa
się obok siebie tworząc koło.

1.1.3. Tabliczka konkursowa z napisem: „Nagroda za udział w konkursie
organizowanym w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” przez
Urząd Transportu Kolejowego”.
1.1.4. Zdalnie sterowany model edukacyjny sygnalizacji świetlnej z rogatką.

1.1.5. Dwa sygnalizatory 3/2-komorowe dla ruchu pieszo – kołowego.
1.1.6. Trzy sygnalizatory 3-komorowe dla ruchu kołowego.
1.2 Organizator dostarczy nagrodę pod adres szkoły wskazany przez Zwycięzcę
po ogłoszeniu
wyników,
przesłany
na
adres
poczty
elektronicznej:
konkurs@utk.gov.pl. Termin dostawy zostanie uzgodniony w porozumieniu
ze Zwycięzcą, jednak musi nastąpić nie później niż do 20 grudnia 2021 r.
1.3 Organizator uzgodni w porozumieniu ze Zwycięzcą termin przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych w ramach Kampanii Kolejowe ABC, który jednak musi nastąpić nie
później niż do 20 grudnia 2021 r.
1.4 Organizator wskazuje, że ww. terminy są niezależne, tzn. termin dostawy nagrody
konkursowej nie musi pokrywać się z terminem przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.
1.5 Zestaw miasteczka edukacyjnego objęty jest dwunastomiesięczną gwarancją
(bezpłatna naprawa urządzenia lub wymiana na nowy w przypadku uszkodzeń
powstałych bez winy użytkownika). Organizator przekaże Zwycięzcy dane producenta
nagrody, po podpisaniu protokołu odbioru nagrody, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
1.6 Zwycięzca po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody głównej zobowiązany jest
do przesłania Organizatorowi w terminie do 26 listopada 2021 r. na adres poczty
elektronicznej: konkurs@utk.gov.pl podpisane oświadczenia o możliwości udziału
dziecka w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Urząd Transportu
Kolejowego wraz ze zgodą na nieodpłatne upublicznienie i rozpowszechnianie
wizerunku dziecka w serwisach internetowych Urzędu Transportu Kolejowego, w tym
w środkach masowego przekazu, oraz zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego danych osobowych zawartych w Oświadczeniu w celu
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu
„Kampania Kolejowe ABC” (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
1.7 Oryginały w/w dokumentów zostaną przekazane Organizatorowi
przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Kampanii Kolejowe ABC.

w

dniu

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu ze Zwycięzcą z powodu
podania nieprawdziwych lub błędnych danych – w takiej sytuacji główną nagrodę
otrzymuje kolejna klasa, która otrzymała największą liczbę punktów.
3. Jedna szkoła może otrzymać tylko jedną nagrodę: za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.
W przypadku, gdy w rankingu szkoła zajmie więcej niż jedno nagradzane miejsce, nagrodę
otrzyma klasa z tej szkoły, która zdobyła więcej punktów.
4. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są pakiety edukacyjne dla całej klasy
zawierające m.in. małą maskotkę Rogatka oraz zestaw upominków odblaskowych.

5. Nagrody za drugie i trzecie miejsce zostaną wysłane na adres szkoły pocztą kurierską
do 20 grudnia 2021 r., na koszt Organizatora Konkursu.
6. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

§8
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu można składać drogą elektroniczną
na adres konkurs@utk.gov.pl bądź bezpośrednio do siedziby Organizatora
(Aleje Jerozolimskie 134, 02–305 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia zdarzenia,
które jest podstawą do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko,
adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie
jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po ich złożeniu, a zgłaszający reklamację
zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni
od jej otrzymania. Reklamacje rozpatruje Organizator.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W ramach przeprowadzania Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
przetwarzane mogą być dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w Konkursie
– opiekunów oraz uczniów klas, nagrodzonych w Konkursie.
§ 10
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa).
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia
kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy
za pomocą poczty elektronicznej iod@utk.gov.pl bądź listownie pod adresem:
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi korzystania z Aplikacji
i umożliwienia udziału w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest
wykonywanie umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) "RODO". Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych, podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie
organizowanym za pośrednictwem Aplikacji.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przekazywane w celach
marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednak bez szkody
dla czynności przetwarzania dokonanych przez jej wycofanie.
6. Administrator nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 lat.
W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane
osobowe, natychmiast dane te usuwane są z serwerów Administratora. Jeśli jesteście
Państwo rodzicami lub opiekunami i wiecie, że Państwa dziecko przekazało dane
osobowe, skontaktujcie się z nami, w celu podjęcia niezbędnych działań.
7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy
teleinformatyczne w celu obsługi Aplikacji oraz podmioty świadczące usługi związane
z bieżącą działalnością Aplikacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo
do ich sprostowania, a także, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. W związku z tym, że Administrator nie może sam zapewnić wszystkich usług niezbędnych
do pomyślnej obsługi Aplikacji musi udostępniać zgromadzone informacje stronom
trzecim, w tym dostawcom usług analitycznych i innym dostawcom usług stron trzecich,
którzy obsługują aplikacje (zwane łącznie "partnerami"). Administrator może udostępniać
informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji urządzenia (np. trwałe
identyfikatory, takie jak IDFA, IDFV, identyfikator reklamy i adres IP), przeprowadzania
analiz i badań. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych,
możesz odwiedzić witrynę "Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn
lub aplikacji naszych partnerów" na https://policies.google.com/technologie/strony
partnerskie. Dodatkowo zintegrowaliśmy dane Konsoli programisty Google Play i Apple
Store, takie jak wyświetlenia, pobrane i źródła odwiedzin z kontem Google Analytics,

aby sprawdzić, ile razy użytkownicy przeglądali lub pobierali nasze aplikacje z Google
Play i Apple Store. Dane urządzenia, które udostępniamy takim dostawcom, są kodowane.
Dostawcy mogą przypisać losowy identyfikator do tych danych i nie są w stanie
dopasować go do Pana/Pani. Dostawcy analityki zewnętrznej mają prawo do przetwarzania
danych
zgodnie
z
ich
polityką
prywatności
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl#nosharing) i takie gromadzenie i przetwarzanie
ogranicza się do ujawnienia w sposób zagregowany, w celu pokazania tendencji
dotyczących korzystania z ich usług, w odniesieniu do usług reklamowych i celów
marketingowych. Możemy agregować dane w celu analizy porównawczej.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z Organizatorem:
- telefonicznie – pod numerem telefonu: 601 883 669 lub (22) 749 14 90,
- elektronicznie – pod adresem konkurs@utk.gov.pl,
- pocztą tradycyjną – pod adresem: Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa.

Załączniki:
1) Regulamin Aplikacji Mobilnej – Kolejowe ABC.
2) Wzór protokołu odbioru.
3) Oświadczenie udziału w zajęciach „Kampanii Kolejowe ABC”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ – KOLEJOWE ABC
zwany dalej „Regulaminem”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej - Kolejowe
ABC (dalej: „Aplikacja”), przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym
iOS lub Android i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
1.2 Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej
pośrednictwem usług jest Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081, REGON:
015481433, (dalej: „Operator”).
1.3 Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez
Aplikację zainstalowaną na własnym urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez
Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
1.4 Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na dostępie do:
 platformowej gry mobilnej;
 konkursów;
 dostępie do rankingu graczy i poszczególnych szkół.
1.5 Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS)
oraz Google Play (dla systemu Android).
1.6 Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 1.5 Regulaminu, jak również
korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług, jest bezpłatne.
1.7 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania
z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych
z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Operator
nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania
transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom
Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze
ilości przesyłanych danych.
1.8 Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały, informacje oraz układ prezentowych
w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią
przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie
prawnej.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI
2.1 Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych
spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją i prawidłowo
uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2 Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno
spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
 dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store - iOS w wersji 9.0 (lub nowszej);
 dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play - Android w wersji 4.4 (lub
nowszej).
2.3 Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie
następujących funkcji urządzenia:
 aktywne połączenie internetowe;
 aktywne połączenie bluetooth;
 aktywne połączenie Wi-Fi.
3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
3.1 W przypadku, gdy Użytkownik chce wziąć udział w konkursie, zobowiązany jest przejść
proces rejestracji w Aplikacji, polegający na założeniu indywidualnego konta Użytkownika
(dalej: „Rejestracja”).
3.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce brać udziału w konkursie, może korzystać
z aplikacji bez Rejestracji i logowania.
3.3 W celu dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących
danych:
 adres e-mail;
 województwo;
 powiat;
 gmina;
 miejscowość, w której znajduje się szkoła;
 nazwa szkoły;
 klasa
oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
jego treść.
3.4 Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas
Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas logowania hasła. Edycja danych oraz zmiana
hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
3.5 W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik
zobowiązany jest do:
 podawania danych zgodnych
niewprowadzających w błąd;

z

prawdą,

dokładnych

i

aktualnych

oraz

 aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany
(aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji);
 nieudostępniania innym osobom hasła do logowania w Aplikacji.

3.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie
danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania
w Aplikacji.
3.7 Operator nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich
Rejestracji.
4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
4.1 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja
została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
4.2 Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
 korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie;
 korzystania z Aplikacji i urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników
oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych
przysługującym im praw;
 niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4.3 Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku
naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
4.4 Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni
zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych
za pomocą Aplikacji wymienionych w pkt 1.4. Regulaminu.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
5.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji,
zapewniając poprawność jej działania.
5.2 Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien
zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest
to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego,
stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.).
5.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników,
a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych
za jej pośrednictwem usług.
6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
6.1 Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji,
w szczególności w sytuacji, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie lub
aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia
z urządzenia mobilnego.
6.2 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań niezgodnych z prawem
lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących
w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, Operator może

podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania
przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
7.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa).
7.2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia
kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą
poczty elektronicznej iod@utk.gov.pl bądź listownie pod adresem: Aleje Jerozolimskie
134,02-305 Warszawa.
7.3 Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi korzystania z Aplikacji
i umożliwienia udziału w konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest
wykonywanie umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO". Jeżeli
wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
7.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursach
organizowanych za pośrednictwem Aplikacji.
7.5 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przekazywane w celach
marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednak bez szkody dla
czynności przetwarzania dokonanych przez jej wycofanie.
7.6 Administrator nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 lat.
W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane
osobowe, natychmiast dane te usuwane są z serwerów Administratora. Jeśli jesteście Państwo
rodzicami lub opiekunami i wiecie, że Państwa dziecko przekazało dane osobowe,
skontaktujcie się z nami, w celu podjęcia niezbędnych działań.
7.6 Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy
teleinformatyczne w celu obsługi Aplikacji oraz podmioty świadczące usługi związane
z bieżącą działalnością Aplikacji.
7.7 Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo
do ich sprostowania, a także, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7.8 Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
7.9 Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.10 W związku z tym, że Administrator nie może sam zapewnić wszystkich usług
niezbędnych do pomyślnej obsługi Aplikacji musi udostępniać zgromadzone informacje
stronom trzecim, w tym dostawcom usług analitycznych i innym dostawcom usług stron
trzecich, którzy obsługują aplikacje (zwane łącznie "partnerami"). Administrator może
udostępniać informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji urządzenia (np.
trwałe identyfikatory, takie jak IDFA, IDFV, identyfikator reklamy i adres IP),
przeprowadzania analiz i badań. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania i
przetwarzania danych, możesz odwiedzić witrynę "Jak Google wykorzystuje dane podczas
korzystania
z
witryn
lub
aplikacji
naszych
partnerów"
na
https://policies.google.com/technologie/strony partnerskie. Dodatkowo zintegrowaliśmy dane
Konsoli programisty Google Play i Apple Store, takie jak wyświetlenia, pobrane i źródła
odwiedzin z kontem Google Analytics, aby sprawdzić, ile razy użytkownicy przeglądali lub
pobierali nasze aplikacje z Google Play i Apple Store. Dane urządzenia, które udostępniamy
takim dostawcom, są kodowane. Dostawcy mogą przypisać losowy identyfikator do tych
danych i nie są w stanie dopasować go do Pana/Pani. Dostawcy analityki zewnętrznej mają
prawo
do przetwarzania
danych
zgodnie
z
ich
polityką
prywatności
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl#nosharing) i takie gromadzenie i przetwarzanie
ogranicza się do ujawnienia w sposób zagregowany, w celu pokazania tendencji dotyczących
korzystania z ich usług, w odniesieniu do usług reklamowych i celów marketingowych.
Możemy agregować dane w celu analizy porównawczej.
8. REKLAMACJE
8.1 Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej
pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować
do Operatora, na adres poczty elektronicznej pod adresem kolejoweabc@utk.gov.pl.
8.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail
Użytkownika (podane przy Rejestracji), nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną
wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
8.3 W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz
poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, o sposobie jej
rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej
uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres
rozpatrywania reklamacji.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.2 Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej
www.kolejoweabc.pl.
9.3 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach
Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacja zostanie przesłana

na adresy e-mail podane przez Użytkowników przy Rejestracji), a także przy pierwszym
uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują
od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który to termin nie może
nastąpić wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania powiadomienia o zmianie Regulaminu
Użytkownikowi). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem
dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.
9.4 Regulamin obowiązuje od dnia 3.11.2021 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
WZÓR
PROTOKÓŁU ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru: .........................................................................................................
Data dokonania odbioru: ..............................................................................................................
Osoba ze strony Zwycięzcy:.........................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Osoba ze strony Organizatora: .....................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach konkursu „Kolejowe ABC – Ruszaj po przygodę
i zdobądź nagrodę” jest zestaw miasteczka edukacyjnego dla laureatów konkursu gry aplikacji
mobilnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”.
Potwierdzenie kompletności dostawy:
TAK *
NIE * - zastrzeżenia ............................................................................................................
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi
w regulaminie konkursu:
Zgodne *
Niezgodne * - zastrzeżenia ...............................................................................................
Końcowy wynik odbioru:
Pozytywny *
Negatywny * - zastrzeżenia .............................................................................................
Osoba upoważniona ze strony
Organizatora

Osoba upoważniona ze strony
Zwycięzcy

........................................

........................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
__________, _____________
miejscowość

data

OŚWIADCZENIE
1.

…………………………………………………………………

wyrażam

zgodę

na:

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

udział……………………………………………………w zajęciach edukacyjnych
(imię i nazwisko dziecka)

organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach projektu „Kampania Kolejowe
ABC”, podczas których będzie dokonywana dokumentacja zdjęciowa (fotograficzna) i/ lub
filmowa, odbywających się w:
…………………………..………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
2.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka
w serwisach internetowych Urzędu Transportu Kolejowego.

3.

Zgoda w zakresie pkt 2 obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym również w szczególności
środki masowego przekazu. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji
obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.

4.

W przypadku cofnięcia zgody w zakresie pkt 2 niezwłocznie poinformuję o tym Urząd
Transportu Kolejowego korespondencyjnie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: utk@utk.gov.pl.

_______________________________
własnoręczny czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

ZGODA
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka zawartych Oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”.

_______________________________
własnoręczny czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Inspektor ochrony
danych (IOD)

Cele przetwarzania
Zbierane dane
Podstawy prawne
przetwarzania

Okres
przechowywania
danych
Odbiorcy danych
Prawa związane z
przetwarzaniem
danych

Prawo wniesienia
skargi do organu

Informacje dotyczące
profilowania
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”, „UTK”). Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”

przez e-mail: utk@utk.gov.pl

telefonicznie: 22 749 14 00

za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z IOD
w następujący sposób:

listownie na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa „Dane osobowe”

przez e-mail: iod@utk.gov.pl

telefonicznie: 22 749 14 00

za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”

Imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka

imię i nazwisko dziecka

wizerunek

Twoja zgoda:

art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" – w zakresie Twoich danych
osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka;

art. 9 ust 2 lit a RODO – w zakresie danych o stanie zdrowia Twojego dziecka.
 W celu udziału w projekcie „Kampania Kolejowe ABC”
 W celach związanych z zabezpieczeniem roszczeń – do momentu ich wygaśnięcia
 Przez okres trwałości projektu „Kampania Kolejowe ABC”, tj. do 31 grudnia 2025 r.
 Upoważnieni pracownicy UTK
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo dostępu do danych

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w wierszu 1 - 2 tabeli)
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pozostałe Krajowe Organy
Nadzoru wskazane są na stronie Komisji Europejskiej
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protectioneu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr )
Na podstawie Twoich danych osobowych ani danych Twojego dziecka nie dokonujemy profilowania.
Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji
o Tobie.

Obowiązek podania
Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak
danych
możliwości skorzystania z udziału w projekcie „Kampania Kolejowe ABC”.
Przekazywanie danych Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
poza Europejski
Obszar Gospodarczy
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/rodo

