
 

REGULAMIN TURNIEJU WARCRAFT III GAMETOON ALLSTARS 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

 

§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Organizator -  Kino Polska TV S.A. zarejestrowana w Warszawie (02-801), przy ul. Puławskiej 435A, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla Miasta Stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 

0000363674, NIP 521-32-48-560. 

 

Turniej - rozgrywki WarCraft III o charakterze sportowym pod nazwą “WarCraft III Gametoon Allstars” 

organizowane i zarządzane przez Organizatora, w którym Uczestnicy rywalizują między sobą (tzw. formuła 

1 na 1). Do Turnieju zostało zaproszonych 8 konkretnych zawodników, spełniających kryteria 

uczestnictwa. 

 

Harmonogram - oficjalny kalendarz Organizatora, zawierający daty wszystkich rozgrywek, który jest 

dostępny na stronie internetowej pod adresem: gametoon.pl/gametoon-allstars/. 

 

Uczestnik - zawodnik biorący udział w Turnieju, który otrzymał zaproszenie do udziału w Turnieju i który 

najpóżniej w dniu Turnieju spełnia następujące warunki: 

a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

b) mająca obywatelstwo polskie oraz 

c) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Każdy Uczestnik Turnieju oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu. 

Przystępując do Turnieju, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu. 

 

Regulamin – przedmiotowy zbiór zasad i postanowień, którym podlegają wszyscy Uczestnicy Turnieju, 

dostępny na stronie gametoon.pl/gametoon-allstars/. Przystąpienie Uczestnika do Turnieju, oznacza 

pełną akceptację treści Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, 

jednakże ma obowiązek o takich zmianach poinformować drogą elektroniczną wszystkich Uczestników 

Turnieju, z wyprzedzeniem jednego dnia. 

 

WarCraft III - gra komputerowa, która jest tematem rozgrywek. Wydawcą gry jest firma Blizzard 

Entertainment. 

 

Administrator Turnieju - osoba, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Turnieju i działa w 

charakterze sędziego. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Administratora Turnieju. 

Administratorem Turnieju jest Michał “theWilq” Kamocki. 

 



Mecz - jednostka w rozgrywkach Turnieju określająca starcie dwóch Uczestników na kilku Mapach. W 

zależności od etapu Turnieju, może przebiegać zgodnie z zasadami Fazy Grupowej albo Fazy Pucharowej, 

które określają ilość rozgrywanych Map podczas Meczu. 

 

Mapa – pojedyncze starcie dwóch Uczestników na wybranej mapie WarCraft III.  

 

Kolejka – zestaw Meczów angażujący wszystkich Uczestników biorących udział w Turnieju.  

 

Faza Grupowa – pierwszy etap rozgrywek Turnieju, w którym mecze odbywają się w systemie Best-of-

Two (Bo2). Oznacza to, że w przypadku wygranej dwóch Map zwycięzca Meczu otrzymuje 3 punkty do 

tabeli, a przegrany 0. W przypadku remisu 1-1 w Mapach każdy Uczestnik otrzymuje 1 punkt do tabeli. 

Faza Grupowa składa się z 7 Kolejek, w każdej Kolejce przeprowadzane są 4 Mecze.  

 

Faza Pucharowa - drugi etap rozgrywek Turnieju, w którym Mecze odbywają się w systemie Best-of-Five 

(Bo5). W Fazie Pucharowej Mecz wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy zwycięży na 3 Mapach. Faza 

Pucharowa składa się z 4 ćwierćfinałów, 2 półfinałów, meczu o 3 miejsce oraz wielkiego finału, których 

daty są ustalone zgodnie z Harmonogramem.  

 

Replay - dokładny zapis rozgrywki, dostępny automatycznie po zakończeniu Mapy. Może posłużyć do 

wyłonienia zwycięzcy w przypadku rozłączenia jednego z Uczestników z serwerem. W takim przypadku 

zwycięzcę Mapy wyłoni Administrator Turnieju, bazując na następujących parametrach: uzyskane 

poziomy bohaterów, posiadane surowce, liczebność armii oraz zajęte kopalnie.   

 

Administrator Turnieju poinformuje każdego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail o adresie 

oficjalnego serwera Discord, który będzie służył do bezpośredniej komunikacji Administratora Turnieju z 

Uczestnikami. 

 

W Fazie Grupowej każdy Uczestnik ma do dyspozycji pulę 10 Map. Przed każdym Meczem Fazy Grupowej 

Uczestnik biorący udział w tym Meczu wybiera jedną z dostępnych w swojej puli Map. Na wybranej przez 

Uczestnika Mapie będzie toczył się Mecz, a Mapa zostaje usunięta z puli Uczestnika. Jeśli dwóch 

Uczestników wybierze tę samą Mapę, Uczestnik z mniejszą ilością punktów przywraca tę Mapę do swojej 

puli i zamiast niej wybiera inną. Jeśli obydwaj Uczestnicy mają taką samą ilość punktów i wybrali tę samą 

mapę WarCraft III, o tym, który Uczestnik przywróci tę Mapę do swojej puli zadecyduje losowanie 

przeprowadzone przez Administratora Turnieju.  

 

W Fazie Pucharowej Administrator Turnieju wybierze pulę 7 Map, bazując na głosowaniu Uczestników 

na serwerze Discord, o którego terminie i szczegółach Administrator Turnieju poinformuje Uczestników 

po zakończeniu Fazy Grupowej, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przed każdym Meczem Fazy 

Pucharowej Uczestnik, który został rozstawiony na podstawie wyższej ilości punktów zgromadzonych 

podczas Fazy Grupowej, ma prawo jako pierwszy usunąć z puli 7 Map wskazaną Mapę. Następnie drugi 

Uczestnik grający w tym Meczu ma prawo usunąć z puli 6 Map wskazaną przez siebie Mapę. Gdy obydwaj 



gracze odrzucą po Mapie, pula Map będzie liczyć 5. W kolejnym kroku Uczestnicy ustalają kolejność Map 

w swoim Meczu, zaczynając od Uczestnika, który w Fazie Grupowej zdobył największą ilość punktów. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz organizacji Turnieju pod nazwą “WarCraft III 

Gametoon Allstars. 

 

2. Organizatorem i podmiotem zarządzającym Turniejem jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

3. Turniej odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany jest wyłącznie za pośrednictwem 

Internetu, na stronie pod adresem: gametoon.pl/gametoon-allstars/. 

 

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Turnieju, tj. udzielaniem informacji na temat Turnieju oraz 

rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator i Administrator Turnieju. 

 

5. Organizator jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Turnieju. 

 

6. Fundatorem Nagród w Turnieju jest Organizator. 

 

§ 3. CHARAKTER I PRZEBIEG ROZGRYWEK 

 

1. Turniej prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie internetowej, pod adresem 

gametoon.pl/gametoon-allstars/ będą umieszczone wszelkie niezbędne informacje dotyczące 

poszczególnych etapów Turnieju, Harmonogram oraz informacje bieżące dotyczące Turnieju. Na 

wskazanej stronie internetowej Organizator udostępni niniejszy Regulamin. 

 

2. Turniej składa się z Fazy Grupowej oraz Fazy Pucharowej. W Fazie Grupowej Uczestnicy rywalizują ze 

sobą na zasadzie "każdy z każdym" (formuła 1 na 1). Do Fazy Pucharowej przechodzą wszyscy Uczestnicy, 

którzy w ćwierćfinale będą rywalizować między sobą w parach, a rozstawienie par będzie zależało od 

miejsca, które każdy z Uczestników zajął w rozgrywach Fazy Grupowej. Rozstawienie par jest następujące: 

 

para 1: I miejsce, VIII miejsce 

para 2: IV miejsce, V miejsce 

para 3: II miejsce,  VII miejsce 

para 4: III miejsce, VI miejsce 

 

Zwycięzca ćwierćfinału Fazy Pucharowej w parze 1 walczy następnie w półfinale Fazy Pucharowej ze 

zwycięzcą pojedynku w parze 2, a zwycięzca ćwierćfinału Fazy Pucharowej w parze 3 walczy w półfinale 

Fazy Pucharowej ze zwycięzcą pojedynku w parze 4.  

 

W finale Fazy Pucharowej będzie walczyć ze sobą dwóch zwycięzców z półfinału Fazy Pucharowej. 



§ 4. NAGRODA 

 

1.  Po zakończeniu finału Turnieju Uczestnicy Turnieju zostaną nagrodzeni zgodnie z uzyskanym wynikiem: 

 

I - miejsce: nagroda finansowa o wartości 1000 zł brutto + koszulka Team Gametoon o wartości 49,23 zł 

brutto 

II - miejsce: nagroda finansowa o wartości 500 zł brutto + koszulka Team Gametoon o wartości 49,23 zł 

brutto 

III - miejsce: nagroda finansowa o wartości 300 zł brutto + koszulka Team Gametoon o wartości 49,23 zł 

brutto 

IV - miejsce: nagroda finansowa o wartości  200 zł brutto + koszulka Team Gametoon o wartości 49,23 zł 

brutto 

V, VI, VII, VIII - miejsce: koszulka Team Gametoon o wartości 49,23 zł brutto 

 

Każdy z Uczestników Turnieju otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody 

przyznanej danemu Uczestnikowi Turnieju. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie 

należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% od wartości 

nagrody („Podatek”). Organizator jako płatnik, potrąci Podatek, który następnie przekaże na rachunek 

bankowy właściwego urzędu skarbowego. 

 

2. O wygraniu nagrody Organizator poinformuje Uczestnika Turnieju, który zajął jedno z miejsc 

wskazanych w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której zostanie on poproszony o 

udostępnienie danych niezbędnych do przekazania nagrody.  

 

3. Warunkiem odebrania nagrody przez Uczestnika Turnieju, który zajął jedno z miejsc wskazanych w ust. 

1 powyżej jest przesłanie do Organizatora w drodze wiadomości e-mail - w ciągu 2 dni od otrzymania 

wiadomości od Organizatora, o której mowa w ust. 2 powyżej następujących danych: 

a. Od Uczestników Turnieju, którzy zajęli miejsce od I do IV: 

- imię i nazwisko  

- adres zamieszkania i korespondencyjny 

- numer telefonu 

-  numer rachunku bankowego 

- data urodzenia i numer PESEL 

- pseudonim 

- Battle.net TAG 

 

b. Od Uczestników, którzy zajęli miejsce od V do VIII: 

- imię i nazwisko  

- adres korespondencyjny 

- numer telefonu 

- data urodzenia i numer PESEL 

- pseudonim 



- Battle.net TAG 

 

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za datę otrzymania przez Uczestnika wiadomości prywatnej, o 

której mowa w ust. 2 powyżej, uważa się dzień następny po dniu wysłania tej wiadomości przez 

Organizatora. 

 

5. Brak wysłania wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu na wysłanie tej wiadomości, o której 

mowa w ust. 3 powyżej lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa 

do Nagrody, o czym zostanie on niezwłocznie poinformowany przez Organizatora w drodze wiadomości 

mailowej. 

 

6. Przyznana w ramach Turnieju nagroda zostanie wysłana do Uczestnika Turnieju w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 4 powyżej. 

 

7. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora, przy czym nagroda pieniężna zostanie wysłana 

przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Turnieju, zaś nagroda rzeczowa w postaci koszulki Team 

Gametoon za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską. 

 

8. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

 

§ 5. ZASADY RYWALIZACJI 

 

1. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, zasad fair play oraz wszelkich 

przepisów i zaleceń wydanych przez Organizatora.  

 

2. W przypadku gdy Uczestnicy uzyskają taką samą liczbę punktów po zakończeniu Fazy Grupowej, o 

ostatecznie zajmowanym miejscu zadecyduje wynik Meczu pomiędzy Uczestnikami. Jeśli Mecz ten 

zakończył się remisem, Administrator Turnieju zarządzi dodatkowy mecz rozegrany w trybie “Best-of-

One”, czyli pojedyncze starcie dwóch Uczestników. Termin meczu zostanie ustalony wspólnie z 

Administratorem Turnieju. 

 

3. W sytuacji gdy jeden z Uczestników nie pojawi się na serwerze gry WarCraft III, na którym ma być 

rozegrany Mecz w którejkolwiek z Faz, a upłynie czas 15 minut od oficjalnej godziny rozpoczęcia Meczu, 

Administrator Turnieju może przyznać zwycięstwo Uczestnikowi, który stawił się na Mecz o czasie. 

 

4. W przypadku podejrzenia oszustwa, łamania zasdzasad gry, zasad fair play lub łamania Regulaminu 

przez jednego z Uczestników należy dokończyć Mecz, a następnie Uczestnik, który nabrał uzasadnionych 

podejrzeń powinien złożyć protest do Administratora Turnieju, nie później niż 10 minut po zakończeniu 

Meczu. Protest, o którym mowa w niniejszym paragrafie należy wysłać na adres e-mail Administratora 

Turnieju: iamthewilq@gmail.com. 

 



5. W sytuacji nieuregulowanej w Regulaminie Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do 

decydowania o rozwiązaniu sporu poprzez decyzję Administratora Turnieju. 

 

§ 6. KARY DYSCYPLINARNE 

 

1. Podstawą do nałożenia kar dyscyplinarnych jest odstępstwo od sposobu organizacji i przeprowadzenia 

Meczu, naruszenie warunków uczestnictwa w Turnieju, naruszenie Regulaminu, naruszenie zasad gry 

oraz zasad fair play, naruszenie innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, naruszenie 

przepisów wydanych przez Organizatora lub próba oszustwa. 

 

2. Rodzaj nałożonej kary dyscyplinarnej zależy od stopnia dopuszczonego naruszenia, w szczególności 

sposobu organizacji lub przeprowadzenia Meczu, dochowania warunków uczestnictwa, Regulaminu lub 

przepisów prawa oraz uporczywości naruszeń i ich konsekwencji. O nałożeniu kary dyscyplinarnej i jej 

rodzaju decyduje Administrator Turnieju. 

 

3. Karami dyscyplinarnymi są: 

a. kara nałożenia punktów karnych 

b. kara dyskwalifikacji. 

 

4. Kara nałożenia punktów karnych jest karą dyscyplinarną za naruszenie sposobu organizacji i 

przeprowadzenia Meczu, naruszenia warunków uczestnictwa w Turnieju, Regulaminu lub prawa 

powszechnie obowiązującego. Organizator określa ilość nałożonych na Uczestnika punktów karnych w 

oparciu o stopień naruszenia oraz wpływ naruszeń na funkcjonowanie Turnieju. 

 

5. Kara dyskwalifikacji jest karą dyscyplinarną za rażące lub uporczywe naruszanie sposobu organizacji lub 

przeprowadzenia Meczu, naruszenia warunków uczestnictwa w Turnieju, Regulaminu lub prawa 

powszechnie obowiązującego. Kara dyskwalifikacja nakładana jest przez Administratora Turnieju w 

szczególności, gdy: 

 

A. Uczestnikowi udowodniono używanie jakichkolwiek hacków i cheatów, dających jej 

niesprawiedliwą przewagę nad przeciwnikiem; 

B. Uczestnik wykazuje niesportowe zachowanie i postępuje niezgodnie z Regulaminem lub 

poleceniami Administratora Turnieju; 

C. Uczestnik nadużywa języka uznawanego powszechnie za wulgarny, nieprzyzwoity, obraźliwy i 

niecenzuralny, a także stosuje groźby, obelgi, pomówienia i oszczerstwa względem innych lub 

promuje albo namawia do nienawiści i zachowań dyskryminujących w dowolnym momencie 

Meczu, podczas trwania Turnieju; 

D. Umawianie się: celowe poddawanie gry w celu umożliwienia zwycięstwa drugiemu Uczestnikowi. 

 

W celu potwierdzenia stawianych zarzutów osoba zgłaszająca nieprawidłowości powinna dostarczyć 

Administratorowi Turnieju dokumentację w postaci zrzutów ekranów lub materiału filmowego. 

 



6. Uczestnik, na którego nałożono karę dyskwalifikacji nie ma prawa do jakichkolwiek Nagród. 

 

7. Karę dyscyplinarną nakłada Organizator, po konsultacji z Administratorem Turnieju, w formie decyzji 

po wysłuchaniu Uczestnika, wobec którego kara ma być nałożona. Wysłuchanie może być dokonane także 

poprzez ustne odebranie wyjaśnień. Brak wyjaśnienia po wezwaniu do ich złożenia nie stanowi przeszkody 

do wymierzenia kary dyscyplinarnej. 

 

§ 7. STREAMING, MEDIA 

 

1. Organizator oraz komentatorzy współpracujący przy projekcie z Organizatorem mają prawo do 

streamowania meczy w ramach rozgrywek Turniejowych. Wszelkie prawa do transmisji Turnieju, w tym 

w szczególności prawa własności intelektualnej przysługują wyłącznie Organizatorowi. 

 

2. Uczestnicy Turnieju nie mogą odmówić transmisji spotkań, ani wybrać sposobu w jaki będzie 

prowadzony komentarz lub relacja. 

 

3. Organizator jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących wydarzenia, 

takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy, logo, znaków, pucharów itd. 

 

4. Materiały fotograficzne oraz audiowizualne mogą być wykorzystywane za wyłączną pisemną zgodą 

Organizatora. Materiały muszą mieć jasno określone źródło, być oznaczone logotypem lub znakiem 

wodnym wskazanymi przez Organizatora. 

 

5. Uczestnicy mogą streamować mecz pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Organizatora. 

 

6. Przystępując do Turnieju, jako Uczestnik Turnieju dobrowolnie wyrażam zgodę, w trybie art. 81 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w 

serwisie internetowym YouTube, na profilu Organizatora pod adresem www. youtube.com/gametoonpl, 

przy czym niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

§ 8. REKLAMACJE 

 

1. Każdemu Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności 

przeprowadzenia Turnieju z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: 

ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej 

Organizatora: kontakt@kinopolska.pl. Reklamacja może zostać złożona nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni dnia wydania nagrody. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji.  

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. 



4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów 

konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może: 

a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a 

Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod 

bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów 

Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod 

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do 

danych osobowych osób fizycznych będących Uczestnikami Turnieju jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w 

Warszawie (02-801), przy ul. Puławskiej 435A. 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: Kino Polska TV S.A., 

ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, pod numerem telefonu (22) 356 74 00, oraz za pomocą 

elektronicznej skrzynki pocztowej na adres e-mail: rodo@kinopolska.pl. 

3. Organizator zbiera następujące dane osobowe Uczestników, którzy zajęli od I do IV miejsca w 

Turnieju, w wyniku rozgrywek Fazy Pucharowej, w związku z otrzymaniem nagrody podlegają 

opodatkowaniu, a co za tym idzie przekazują Organizatorowi dane niezbędne do wydania i rozliczenia 

nagrody pieniężnej i rzeczowej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-

mail, data urodzenia i numer PESEL, pseudonim, Battle.net TAG, numer konta bankowego, nazwa i adres 

właściwego Urzędu Skarbowego. Uczestnicy Turnieju, którzy zajęli od V do VIII miejsca w Turnieju, w 

wyniku rozgrywek Fazy Pucharowej, przekazują Organizatorowi dane niezbędne do wydania nagrody: 

imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, data urodzenia, pseudonim, Battle.net TAG. 

4. Dane osobowe uczestników ww. Turnieju będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c 

RODO w następujących celach: 

a) przeprowadzenia Turnieju i wyłonienia zwycięzcy, 

b) prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z realizacją Turnieju, w tym 

w celu informowania Uczestników o przyznaniu nagrody i jej dostarczeniu na zasadach określonych w 

Regulaminie,  

c) realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu Turnieju,  

d) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych określonych przepisami ustawy z dnia 26 

lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości wynikających z przyznania agród w konkursie,  



oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Fundatora, w tym: 

a) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami Uczestników Turnieju oraz 

osób trzecich, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Organizatora, 

b) przechowywania danych na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków 

prawnych spoczywających na Organizatorze, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes. 

5. Dane mogą być także ujawniane do następujących podmiotów: 

a) wspierających Organizatora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej  (w tym dostarczenia, 

wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, usług hostingu i tym 

podobnych),  

b) kancelarii prawnych obsługujących Kino Polska TV S.A. konsultingowych, audytowych i doradczych 

- w zakresie realizowanych przez  te podmioty usług na rzecz administratora danych osobowych, 

c) instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, 

d) podmiotów wspierających Organizatora w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Turnieju, 

e) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Kino Polska TV S.A. do wewnętrznych celów 

administracyjnych. 

6. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się 

od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe 

poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede 

wszystkim poprzez: 

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do 

których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 

d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie 

Tarcza Prywatności (PrivacyShield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

Każdy Uczestnik ma prawo uzyskania informacji o stosowanych środkach bezpieczeństwa związanych  z 

tym transferem. W tym celu należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych listownie pod 

powyżej wskazany adres.       

7. Dane osobowe Uczestników Turnieju będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu i upływu terminów rozpatrywania reklamacji związanych z konkursem lub przez okres 

wymagany właściwymi przepisami prawa, niezbędny do udokumentowania przez administratora przed 

organami administracji publicznej prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim 

spoczywających oraz uwzględniający przedawnienie ewentualnych roszczeń. W przypadku gromadzenia 

danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą dane osobowe będą przetwarzane od 

momentu wyrażenia zgody do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody lub wniesienia 

sprzeciwu. 

8. Każdej osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich 

przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 



wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. W procesach przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje 

decyzji w sposób zautomatyzowany, będących wynikiem profilowania. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian do 

Regulaminu Organizator zobowiązuje się do przesłania za pośrednictwem Administratora Turnieju na 

adres mailowy Uczestników aktualnej wersji Regulaminu. 

 

2. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w kwestiach nieuregulowanych w 

Regulaminie wyłączne prawo do decydowania ma Organizator. 

 

3. W czasie trwania Turnieju link do niniejszego Regulaminu będzie dostępny na stronie internetowej pod 

adresem gametoon.pl/gametoon-allstars/. Regulamin będzie również dostępny w siedzibie Organizatora. 

 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

5. Każdy z Uczestników Turnieju, poprzez przystąpienie, akceptuje warunki Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


