
 

 

Regulamin wyzwania sportowego „Latem kręć z Pekabex dla Filipa” 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem wyzwania sportowego „Latem kręć z Pekabex dla Filipa” („Wyzwanie”) jest Pekabex Bet S.A. 

z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343297, NIP: 7811846303, REGON 301314381, BDO 

000016759, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000.00 zł, wpłaconym w całości („Organizator”). 

2. Adres korespondencyjny Organizatora: 

Pekabex Bet S.A. 

Dział Marketingu 

ul. Szarych Szeregów 27 

60-462 Poznań 

marketing@pekabex.pl  

3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.pekabex.pl. 

4. Uczestnik, przystępując do Wyzwania, potwierdza, że zapoznał się, akceptuje i zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień Regulaminu. Uczestnik, który nie przestrzega Regulaminu może zostać 

wykluczony z udziału w Wyzwaniu.  

5. Uczestnictwo w Wyzwaniu jest dobrowolne i nieodpłatne.  

6. Wszelkie postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Ewentualne spory związane z 

Wyzwaniem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa. 

8. Przez Grupę Pekabex rozumie się podmioty należące do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości), do której należy Organizator. 

9. Wyzwanie nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

10. Organizator może zmienić Regulamin, jednakże zmiana taka nie może ograniczyć praw nabytych uprzednio 

przez Uczestników w związku z udziałem w Wyzwaniu. Po wprowadzeniu zmian zaktualizowany Regulamin 

opublikowany zostanie pod adresem www.pekabex.pl.  

 

§ 2 

Cel Wyzwania 

Celem Wyzwania jest:  

a. promocja zdrowego stylu życia wśród pracowników Grupy Pekabex, 

b. wsparcie Filipa Wejmana, podopiecznego Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 

 

§ 3 

Założenia Wyzwania 

1. Wyzwanie rozpoczyna się dnia 13.06.2022 r. i kończy dnia 28.08.2022 r.  

2. Uczestnikiem Wyzwania mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące pracownikami lub współpracownikami 

podmiotów należących do Grupy Pekabex („Uczestnik”).  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie spełnienia przez Uczestnika warunków 

uczestnictwa w Wyzwaniu. W przypadku weryfikacji negatywnej Uczestnik zostanie wykluczony z udziału 

w Wyzwaniu. 

4. Celem uczestnictwa w Wyzwaniu Uczestnik: 

a. zakłada prywatne konto w aplikacji Strava („Aplikacja”) dostępnej w: 

i. Google Play: @Strava: Run, Ride, Hike;  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&gl=US; 

ii. App Store: @Strava: Run, Ride, Swim; 

https://apps.apple.com/pl/app/strava-run-ride-training/id426826309?l=pl;  
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b. dołącza do Wyzwania, akceptując Regulamin. Dołączenie do Wyzwania następuje przez dołączenie do 

jednego z klubów Wyzwania („Kluby”): 

i. Pekabex BB Team (https://www.strava.com/clubs/1055109);  

ii. Pekabex GD-KK Team (https://www.strava.com/clubs/1046721); 

iii. Pekabex MSz-Wa-Łódź Team (https://www.strava.com/clubs/1054215); 

iv. Pekabex PO Team (https://www.strava.com/clubs/1054610).  

5. Zakładając konto w Aplikacji Uczestnik wyraża zgodę na warunki świadczenia usług przez jej dostawcę 

(Strava, Inc. z siedzibą w San Francisco, USA), w tym politykę prywatności i regulamin Aplikacji. 

6. Uczestnik może przystąpić do Wyzwania tylko raz. Uczestnik nie jest uprawniony do przystąpienia do 

Wyzwania za pomocą więcej niż jednego konta w Aplikacji. W takim przypadku Uczestnik może zostać 

wykluczony z udziału w Wyzwaniu. 

7. Wybraną formą aktywności Wyzwania jest jazda na rowerze. 

8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie do rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Wyzwaniu przez opuszczenie 

Wyzwania w Aplikacji lub usunięcie konta w Aplikacji. 

9. Aktywność Uczestnika jest zaliczona do Wyzwania, jeśli została wykonana przez Uczestnika i zapisana w 

Aplikacji w okresie trwania Wyzwania. 

10. W ramach Wyzwania tworzone będą grupowe (wszystkich Klubów łącznie i każdego z osobna) oraz 

indywidualne rankingi („Rankingi”), z uwzględnieniem: 

a. długości przejechanego dystansu, 

b. najwyższego pokonanego przewyższenia. 

11. Rankingi aktualizowane będą w okresach tygodniowych. O ostatecznej pozycji w Rankingach decydować 

będzie klasyfikacja generalna (ranking opublikowany na koniec Wyzwania, obejmujący łącznie cały jego 

okres). 

12. Uczestnik może zostać wykluczony z Wyzwania w przypadku stwierdzenia przez Organizatora zapisywania 

aktywności budzących wątpliwości co do ich rzeczywistego pokonania na rowerze (których zapis sugeruje 

np. pokonanie trasy samochodem lub środkiem komunikacji zbiorowej). 

13. Wybór odpowiedniej trasy rowerowej, właściwe przygotowanie i zabezpieczenie aktywności rowerowej 

Uczestnika jest obowiązkiem tego Uczestnika. Organizator nie przygotowuje tras rowerowych ani nie ponosi 

odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika lub osób trzecich. 

 

§ 4 

Nagrody 

1. W przypadku pokonania w trakcie Wyzwania łącznie przez wszystkich Uczestników odległości większej niż 

100.000 km Organizator przekaże 50.000 zł na leczenie Filipa Wejmana, podopiecznego Fundacji Serce 

Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 

2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Organizator przyzna najlepszym Uczestnikom nagrody. Nagrody przyznawane 

są na podstawie końcowej klasyfikacji generalnej (Rankingu) w następujących kategoriach: 

a. Indywidualnie – dla Uczestnika, który w trakcie Wyzwania pokonał łącznie najdłuższy dystans – 

profesjonalny strój kolarski – koszulka i spodenki, 

b. Indywidualnie – dla Uczestnika, który w trakcie Wyzwania pokonał łącznie największe przewyższenie – 

profesjonalny strój kolarski – koszulka i spodenki, 

c. Indywidualnie – dla Uczestnika, który w trakcie Wyzwania pokonał najdłuższy jednorazowo przejechany 

dystans – koszulka i spodenki, 
d. Grupowo – dla Klubu, który w trakcie Wyzwania pokonał łącznie najdłuższy dystans – koszulki sportowe 

i bidony, 

e. Grupowo – dla Klubu, który w trakcie Wyzwania pokonał łącznie największe przewyższenie – koszulki 

sportowe i bidony. 

3. W przypadku wyniku ex aequo o przyznaniu nagrody decyduje, który Uczestnik jako pierwszy osiągnął 

najdłuższy dystans / największe przewyższenie. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany nagrody ani żądania ekwiwalentu pieniężnego. 

5. O ile, zgodnie z polskimi przepisami, zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od przyznanej w 

Wyzwaniu nagrody, Organizator, według własnego uznania, może przyznać Uczestnikowi dodatkową 

nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej wysokości należnego podatku dochodowego z 
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tytułu przyznania nagrody, naliczonemu zgodnie z przepisami polskiego prawa. Kwota ta nie podlega 

wypłacie na rzecz Uczestnika, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku. O przyznaniu takiej 

dodatkowej nagrody Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości o przyznaniu nagrody.  

6. Uczestnikowi mającemu miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu lub podlegającemu 

opodatkowaniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Organizator nie przyznaje dodatkowej nagrody 

pieniężnej, o której mowa powyżej. Uczestnik taki odprowadza należny podatek samodzielnie. W przypadku 

poniesienia przez Organizatora dodatkowych kosztów związanych z takim rozliczeniem, w tym 

dodatkowych obciążeń podatkowych, Uczestnik zobowiązany jest do ich zwrotu Organizatorowi. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Wyzwania 

1. Organizator ogłosi wyniki Wyzwania przez publikację klasyfikacji generalnej (Rankingu) w terminie do dnia 

28 września 2022 r. Zwycięzcy Wyzwania zostaną dodatkowo poinformowani przez Organizatora drogą 

mailową. 

2. W terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości Organizatora o wygranej Uczestnik zobowiązany jest 

przesłać zwrotnie na adres podany przez Organizatora poprawnie wypełnione oświadczenie o treści 

wskazanej przez Organizatora, zawierające dane niezbędne do wydania nagrody („Oświadczenie”). 

Organizator ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do 

wydania nagrody. Brak poprawnie wypełnionego przez Uczestnika Oświadczenia jest równoznaczny z utratą 

prawa do nagrody. 

3. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu w ciągu 30 dni od dnia 

pozytywnej weryfikacji przez Organizatora. W przypadku braku odbioru przesyłki z nagrodą przez 

Uczestnika traci on prawo do nagrody. 

4. Uczestnik, który wskazał w oświadczeniu adres do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu.  

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych, 

a także za działanie infrastruktury teletechnicznej, w tym za filtry antyspamowe Uczestnika. 

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: : iod.pbsa@pekabex.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia 

udziału w Wyzwaniu, umożliwienia Organizatorowi zorganizowania i rozliczenia Wyzwania, a także 

powiadomienia Uczestników o przyznaniu nagród. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Wyzwania, udokumentowania wyników Wyzwania, 

wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań 

podatkowych związanych z organizacją Wyzwania i wydaniem nagród. 

6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w procesie rejestracji w Aplikacji oraz 

Wyzwaniu, tj. imię i nazwisko, nick, adres e-mail, zdjęcie profilowe w Aplikacji, miejscowość podaną przez 

Uczestnika w Aplikacji, a także statystki aktywności zarejestrowanych w Aplikacji od momentu dołączenia 

do Wyzwania do końca Wyzwania lub do dnia opuszczenia Wyzwania przez Uczestnika. 

7. Przystępując do wyzwania, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez Uczestnika w Aplikacji 

danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego, szczegółów wykonanych 

aktywności, pozycji w Rankingach. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora danych, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, w ramach przygotowania Rankingów (tygodniowych i 

końcowych), na stronie internetowej www.pekabex.pl, social media Organizatora (Facebook: @Pekabex, 

Instagram: @pekabex), komunikacji wewnętrznej Organizatora oraz raportach korporacyjnych. 
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8. W razie rezygnacji Uczestnika z udziału w Wyzwaniu lub wykluczenia Uczestnika z udziału w Wyzwaniu 

Organizator zachowa prawo do publikacji danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w 

Rankingach przygotowanych przez rezygnacją lub wykluczeniem. 

9. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO). Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania 

wyników Wyzwania i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych 

z organizacją Wyzwania i wydaniem nagród – podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez 

Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Wyzwania, ustalenia ostatecznej listy zwycięzców i wydania nagród, a dane osobowe 

zwycięzców - przez wymagany przez przepisy okres przechowywania dokumentacji księgowej. W zakresie 

przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – dane są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub 

odpadnięcia celu przetwarzania dla którego została ona zebrana. 

11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z usług których Organizator korzysta przy ich 

przetwarzaniu, jak firmy księgowe, doradcze, kancelarie prawne, czy inne podmioty realizujące na zlecenie 

Organizatora usługi w ramach jego działalności gospodarczej. Dane przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, przekazywane są na podstawie umowy zawartej 

z takim podmiotem. Dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa. 

12. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, prawo 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym 

momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, 

a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie 

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

Aby skorzystać z ww. praw (poza prawem do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

należy skontaktować się z  Organizatorem – dane kontaktowe znajdują się w § 1 ust. 2 lub via e-mail na 

adres e-mail : iod.pbsa@pekabex.pl Natomiast więcej informacji na temat skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych znajduje się  pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. 

13. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

14. Organizator nie będzie wykorzystywać danych osobowych do podejmowania decyzji opartych na 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 

§ 7 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Wyzwania mogą być składane przez Uczestników w terminie do 7 dni od zakończenia 

Wyzwania w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości 

e-mail wysłanej na adres marketing@pekabex.pl (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora). 

2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny, numer telefonu), zastrzeżenia Uczestnika oraz jego żądania. 

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie zgodnych z Regulaminem. 

4. Reklamacje powinny zostać rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

poprawnie wypełnionej reklamacji (decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail). 
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