Regulamin Ligi Typera Salming Ekstraligi 2018 / 2019
1. Organizatorem zabawy LIGA TYPERA SALMING EKSTRALIGI 2018/2019 jest Polski Związek
Unihokeja. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Zabawa prowadzona jest na portalu społecznościowych Facebook, na proflu Polskiego Związku
Unihokeja pod adresem: www.facebook.com/pzunihokeja, zwanej dalej „profl facebookowy
PZUnihokeja”.
3. Portal społecznościowy Facebook nie odpowiada za przebieg i formę zabawy.
4. W każdym tygodniu, w którym rozgrywane są mecze Salming Ekstraligi Kobiet lub Mężczyzn,
najpóźniej do piątku do godziny 21:00, na proflu facebookowym PZUnihokeja publikowana jest
grafka z rozpiską spotkań na dany tydzień rozgrywek. W przypadku fazy playoof typujemy
jedynie mecze, dotyczące miejsc od 1 do 8. Nie typuje się spotkań o lokaty 9o13 Salming Ekstraligi
Mężczyzn.
5. Kibice są zaproszeni do typowania wyników spotkań w komentarzach. Można typować w
dowolnie wybranych spotkaniach. Im więcej typów, tym większa szansa na skuteczne trafenie
wyniku. Wszystkie typy należy wpisać w jednym komentarzu.
6. Komentarze można dodawać najpóźniej do godziny rozpoczęcia pierwszego meczu Salming
Ekstraligi Kobiet lub Mężczyzn w danym tygodniu, a w przypadku gdy w danym tygodniu
rozgrywane są jednocześnie mecze Salming Ekstraligi Kobiet i Mężczyzn o do meczu, który w
ramach tych obu lig rozpocznie się najwcześniej.
Komentarzy nie wolno edytować po rozpoczęciu pierwszego meczu Salming Ekstraligi Kobiet lub
Mężczyzn. Komentarze nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych i niezgodnych z ogólnie
przyjętymi zasadami. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje wykluczeniem użytkownika
z zabawy.
7. Wyniki wskazane w komentarzach ulegają następującej punktacji:
o uczestnik zabawy otrzymuje 1 punkt za: poprawnie wskazaną liczbę bramek danego zespołu
(np.
gdy mecz zakończył się wynikiem 8:3, a ktoś wytypował 8:5, otrzymuje 1 punkt);
o uczestnik zabawy otrzymuje 3 punkty za: poprawnie wskazaną różnicę bramek w końcowym
rezultacie (np. gdy mecz zakończył się wynikiem 8:7, 3 punkty można otrzymać, gdy
wskazało się wynik 5:4);
o uczestnik zabawy otrzymuje 5 punktów za: poprawnie wskazany dokładny wynik spotkania.
8. Po zakończeniu ostatniego w danym tygodniu spotkania Salming Ekstraligi Kobiet lub Mężczyzn
sporządzany jest ranking, na podstawie którego osoba z największą liczbą punktów, zdobytych
w danym tygodniu zabawy wygrywa pojedynczy gadżet od sponsora ligi o frmy Salming.
9. Na koniec sezonu sporządzany jest ogólny ranking w 3 kategoriach:
o Salming Ekstraliga Mężczyzn
o Salming Ekstraliga Kobiet
o obu lig.
10. Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymują produkty frmy Salming, wskazane przez
sponsora ligi – frmę Salming.
11. Nagrody są wysyłane do zwycięzców pocztą tradycyjną na podstawie wskazanego przez
użytkowników adresu pocztowego, który wysyłają w wiadomości prywatnej na profl
facebookowy
PZUnihokeja. Podanie danych adresowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
przekazania
nagrody. Osoba udostępniająca dane wyraża zgodę na ich przekazanie
organizatorowi.
12. Uczestnikiem zabawy jest każdy, kto doda komentarz pod grafką z rozpiską spotkań na dany
tydzień rozgrywek, umieszczoną na proflu facebookowym PZUnihokeja.
13. Każdy uczestnik zabawy, biorąc w niej udział, akceptuje poniższe zasady, dotyczące
przetwarzania
danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: POLSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA, al.
Zwycięstwa 51, 80o213 Gdańsk.
2. Nasze dane kontaktowe to: POLSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA, al. Zwycięstwa 51, 80o213 Gdańsk.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia
i realizacji umowy cywilnooprawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane
przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest:
dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
4. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w zabawie Liga Typera 2018/2019.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. POLSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA
b. POCZTA POLSKA
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych
w pkt 3.
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń;
b. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej
wycofania.
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec
przetwarzania
danych.
7. Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np.
zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub eomail z ADO (pkt 2).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

