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REGULAMIN KONKURSU – Widzewiaku zgarnij bilety 

INFORMACJA OGÓLNA: 

Organizatorem konkursu (dalej jako "Konkurs") jest Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z 

siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź, KRS: 0000381779, NIP: 7252042800, 

REGON: 101064884 

zwany dalej "Organizatorem" 

§1 

Postanowienia Regulaminu 

Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu – Widzewiaku zgarnij bilety, która zostanie 

przeprowadzony przez Organizatora w dniach 9.11.2022 r. – 24.05.2023 r. 

§2 

Definicje 

1. „WEC” lub „Organizator” - Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z siedzibą przy ul. 

Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź, KRS: 0000381779, NIP: 7252042800, REGON: 101064884 

2. „Odszkodowania WEC” – przedmiot działalności WEC w zakresie dochodzenia świadczeń 

odszkodowawczych. 

3. „Grupa Kapitałowa WEC” - zespół podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo lub osobowo 

w skład, której wchodzą Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., Kancelaria Prawna WEC 

Sroczyński i Wspólnicy sp.k., E-wierzyciel.pl sp. z o.o., Akademia Przedsiębiorcy WEC sp. z 

o.o., Sport w Regionie sp. z o.o. oraz Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i 

Wspólnicy sp. k. 

4. „Widzew Łódź” – zespół piłkarski Widzew Łódź S.A. występujący w sezonie piłkarskim 

2022/2023 w Ekstraklasie. 

5. „Widzew Łódź S.A.” - z siedzibą przy al. Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, KRS: 

0000680270, NIP: 7282818145, REGON: 367362486 prowadzący zespół piłkarski Widzew 

Łódź. 

6. „Osoba polecająca” – osoba fizyczna, która poleciła usługę z zakresu Odszkodowania WEC 

osobie, która w okresie obowiązywania Konkursu zawarła taką umowę z WEC. 

§3 

Cel Konkursu, jego uczestnicy i nagrody 

1. Celem Konkursu jest promowanie marki Odszkodowania WEC. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu, po 

spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

a) nie są pracownikami lub współpracownikami spółek Grupy Kapitałowej WEC lub Widzew 
Łódź S.A.; 

b) nie są członkami rodziny pracownika lub współpracownika Grupy Kapitałowej WEC lub 
Widzew Łódź S.A.; 

c) w okresie obowiązywania Konkursu podpisały umowę z zakresu Odszkodowania WEC;  

d) dokonały zgłoszenia do Konkursu. 
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3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

5. Uczestnicy, którzy podadzą niepełne, nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie 
lub osobie polecającej, nie otrzymają nagrody. W takim wypadku nagrody nie otrzyma także 
osoba polecająca. 

6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub osoba polecająca nie spełnia 
któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie, Uczestnik zostanie 
wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i 
nazwiska. Uczestnik wyraża zgodę na publikację  jego wizerunku w związku z odbiorem 
nagrody oraz jej realizacją, w szczególności na wykorzystanie materiałów foto i video w 
przypadku przyznania nagrody na profilach i stronie internetowej Organizatora.  

8. Osoba polecająca wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i 
nazwiska oraz wyraża zgodę na publikację  jego wizerunku w związku z odbiorem 
nagrody oraz jej realizacją, w szczególności na wykorzystanie materiałów foto i video w 
przypadku przyznania nagrody na profilach i stronie internetowej Organizatora.  

9. Nagrodami w Konkursie - dla osoby polecającej oraz Uczestnika Konkursu który podpisał 
umowę z zakresu Odszkodowania WEC - jest pięć dwuosobowych zaproszeń na mecze 
ligowe Ekstraklasy Widzew Łódź w sezonie piłkarskim 2022/2023: 

• Widzew Łódź – Pogoń Szczecin  

• Widzew Łódź – Lech Poznań 

• Widzew Łódź – Piast Gliwice 

• Widzew Łódź – Górnik Zabrze 

• Widzew Łódź – Korona Kielce  
Na dzień sporządzenia Regulaminu nie są jeszcze znane terminy rozegrania ww. meczów 
ligowych. 

10. Laureat nagrody uzyskuje możliwość obejrzenia całego meczu w prestiżowej strefie VIP 
na Stadionie Miejskim w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 138 gdzie rozrywa swoje domowe 
spotkanie ligowe drużyna Widzewa Łódź.  
11. Laureat nagrody uzyskuje możliwość korzystania z wszelkich atrakcji przygotowanych 
przez Widzew Łódź S.A. dla gości strefy VIP na stadionie, gdzie rozrywa swoje domowe 
spotkanie ligowe drużyna Widzewa Łódź.  
12. Organizator konkursu uprawniony jest do poinformowania o wygranej w Konkursie na 
swoich stronach internetowych jak i w prowadzonych przez siebie mediach społecznościowych 
z podaniem imienia i nazwiska oraz wizerunku laureata nagrody. 
13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo i telefonicznie w dniu 
wylosowania nagrody konkursowej.  
14. Celem potwierdzenia zgody na odbiór nagrody, laureaci muszą podać Organizatorowi 
wymagane dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru PESEL w ciągu 1 dnia 
od powiadomienia mailowego o wygraniu nagrody w Konkursie. Dane te są niezbędne do 
uczestniczenia w imprezie masowej jakimi są mecze ligowe drużyny Widzewa Łódź 
rozgrywane na Stadionie Miejskim w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 138. 
15. Otrzymana nagroda zostanie wręczona w siedzibie WEC w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 
270. W przypadku braku możliwości dotarcia na odebranie nagrody, Uczestnik Konkursu i/lub 
osoba polecająca może wnioskować o inną formę wręczenia nagrody.  
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§4 

Przebieg Konkursu 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zawarcie umowy z zakresu Odszkodowania 

WEC w okresie trwania Konkursu oraz dokonanie przez takiego Uczestnika Konkursu 

zgłoszenia konkursowego na stronie internetowej www.odszkodowaniawec.pl z podaniem 

numeru umowy z zakresu Odszkodowania WEC oraz danych Uczestnika Konkursu oraz osoby 

polecającej. Podawane są następujące dane Uczestnika Konkursu oraz osoby polecającej: 

imię i nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego 

2. Każdy Uczestnik ma prawo do tylu zgłoszeń konkursowych ile zawarł umów z zakresu 
Odszkodowania WEC. 

3. Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody w związku z danym meczem ligowym 
wskazanym w § 3 ust. 8 Regulaminu. 

4. Zgłoszenie konkursowe które zakończyło się przyznaniem nagrody nie uczestniczy w 
przyznawaniu następnych nagród związanych z kolejnym meczem ligowym wskazanym w § 3 
ust. 8 Regulaminu. 

5. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu w drodze 
losowania. 

6. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub osobie 
polecającej, nie otrzymają nagrody.  

7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub wskazana przez Uczestnika osoba polecająca 
nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik 
zostanie wykluczony z Konkursu i wraz z osobą polecającą utraci ewentualne prawo do 
nagrody w Konkursie. 

§5 

Postanowienia dodatkowe 

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać 

przeprowadzenie Konkursu. W przypadku stwierdzenia takich działań przez Organizatora, ma 

on prawo wyeliminować uczestnika z Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o 

charakterze siły wyższej, 

- wystąpienie przerw w przebiegu Konkursu zaistniałych z przyczyn technicznych lub 

niezależnych od Organizatora, 

- udział w Konkursie uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego 

regulaminu i ewentualne szkody tym spowodowane, 

- brak możliwości zrealizowania nagrody na skutek zdarzeń, których Organizator przy 

zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 

w szczególności w przypadku nie rozegrania meczów ligowych wskazanych w § 3 ust. 8 

http://www.odszkodowaniawec.pl/
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Regulaminu, rozegrania meczów ligowych wskazanych w § 3 ust. 8 Regulaminu na stadionie 

innym niż Stadion Miejski w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 138, zakazu rozegrania meczów 

ligowych wskazanych w § 3 ust. 8 Regulaminu z udziałem kibiców w strefie VIP Stadionu 

Miejskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 138, wykluczenia Widzew Łódź z rozgrywek ligowych 

w sezonie 2022/2023. 

3. Wszystkie kwestie sporne powstałe w trakcie trwania Konkursu należy składać do 

Organizatora. Będą one rozstrzygane na bieżąco. Wątpliwości i reklamacje składane po 

zakończeniu Konkursu nie będą rozpatrywane. 

4. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu. 

§6 

Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. 

2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

3. Organizator Konkursu jest równocześnie Administratorem Danych Osobowych. Uczestnik 

przystępując do Konkursu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie 

przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu (zgodnie z 

Rozporządzeniem 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). 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:  

- przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania 

nagród, a także publikacji wyników Konkursu na profilach i stronie internetowej Organizatora, 

w tym  prowadzonych  w mediach społecznościowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) - „prawnie uzasadniony interes”, 

- realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją Konkursu, np. 

rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna -   

art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”, 

- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem lub też 

w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne 

znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie 

uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych   

z Konkursem szczegółowo określają obowiązujące przepisy prawne, 

- przetwarzania, utrwalenia wizerunku nagrodzonego/-ych w Konkursie w formie fotografii 

cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia 

odrębnej zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - „zgoda”, 

- prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. 

poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody uczestnika Konkursu na 

przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - "zgoda", z 
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uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail 
oraz telefonu kontaktowego w celu wydania nagród jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez uczestnika 
będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie 
wizerunku uczestnika w zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne i odmowa ich podania nie 
będzie miała dla uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała. 

7. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania  

 w rozumieniu art. 22 RODO. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w 

regulaminie. 

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  

 z Organizatorem. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 9 listopada 2022 roku.  

2. Organizator może w każdej chwili odwołać konkurs. 
 

 


