
Regulamin konkursu na wytypowanie łącznej liczby pasażerów kolei w 2022 r., 

zwany dalej „Regulaminem”  

§ 1 

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”  i fundatorem nagrody jest Prezes 

Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134,  

02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433, adres e-mail: 

utk@utk.gov.pl. 

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest 

w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego oraz w formie elektronicznej na stronie 

internetowej pod adresem: www.utk.gov.pl/konkurs przez cały czas trwania Konkursu. 

3. Zgłoszenie w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.). 

 

§ 2 

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony  

w terminie od 13 stycznia 2023 r. od godziny 12:00 do 22 stycznia 2023 r. do godziny 

23:59. W tym samym czasie można dokonywać zgłoszeń konkursowych. 

2. Zgłoszenia przesłane po terminie, o którym mowa w pkt 1, nie będą brane pod uwagę.   

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptacja jego wszystkich zapisów.  

 

§ 3 

1. Konkurs polega na wytypowaniu łącznej liczby pasażerów kolei w Polsce w 2022 r. 

2. Łączna liczba pasażerów powinna być podana z dokładnością do jednego pasażera. 

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy na stronie internetowej 

www.utk.gov.pl/konkurs w formularzu podać wytypowaną łączną liczbę pasażerów kolei 

w Polsce w 2022 r. 

4. Aby zgłoszenie zostało przyjęte, uczestnik Konkursu powinien podać swoje imię, 

nazwisko oraz adres e-mail, na który przysłane zostanie potwierdzenie udziału 

w Konkursie. Na podany adres e-mail zostanie również wysłana informacja  

o ewentualnej wygranej. 

5. Adres e-mail może być użyty tylko przy jednym zgłoszeniu. Organizator nie dopuszcza 

używania wielu aliasów do jednego konta pocztowego.  



6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzi konkursowe, które 

nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów 

technicznych. 

 

§ 4 

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego oraz 

ich małżonkowie, krewni i powinowaci do II stopnia pokrewieństwa i powinowactwa 

w linii prostej i bocznej albo osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 5 

1. W Konkursie ocenie podlegać będzie trafność wytypowanej łącznej liczby pasażerów. 

2. Zwycięzcą będzie osoba, w przypadku której wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy 

wytypowaną przez nią łączną liczbą pasażerów a rzeczywistą liczbą pasażerów będzie 

najmniejsza. 

3. Rzeczywista liczba pasażerów oznacza wartość podaną przez UTK w komunikacie 

dotyczącym Statystyki Przewozów Pasażerskich, która publikowana jest cyklicznie 

(w ujęciu miesięcznym) na stronie internetowej: 

https://dane.utk.gov.pl/sts/przewozy-pasazerskie/dane-

eksploatacyjne/19579,Przewozy-pasazerskie.html 

4. Dane, na podstawie których powstaje publikowana Statystyka Przewozów Pasażerskich, 

oparte są na sprawozdaniach otrzymywanych od przewoźników pasażerskich w ramach 

sprawozdawczości rynkowej dla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

5. Zasady sprawozdawczości oraz podstawa prawna opublikowane zostały na stronie 

internetowej: 

www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/sprawozdania/sprawozdawczosc-

rynkowa/ 

 

§ 6 

Wymaganiem technicznym do wzięcia udziału w Konkursie jest dostęp do Internetu oraz 

posiadanie adresu e-mail. 

§ 7 

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów Urzędu Transportu Kolejowego 
oraz  możliwość poznania funkcjonowania, podczas wizyty stacjonarnej, Centrum 
Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie, w którym Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego przeprowadza egzaminy dla kandydatów na maszynistów 
na licencję maszynisty oraz na świadectwo maszynisty przy użyciu 3 symulatorów 
pojazdów kolejowych odzwierciedlających wnętrza kabiny lokomotywy elektrycznej, 
lokomotywy manewrowej z polem widzenia 360o oraz elektrycznego zespołu 
trakcyjnego. 

2. W przypadku gdy odpowiedzi kwalifikującej do nagrody udzielą 2 lub 3 osoby, każda 
z nich otrzyma równorzędną nagrodę. W przypadku gdy organizator otrzyma więcej niż 

https://dane.utk.gov.pl/sts/przewozy-pasazerskie/dane-eksploatacyjne/19579,Przewozy-pasazerskie.html
https://dane.utk.gov.pl/sts/przewozy-pasazerskie/dane-eksploatacyjne/19579,Przewozy-pasazerskie.html
http://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/sprawozdania/sprawozdawczosc-rynkowa/
http://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/sprawozdania/sprawozdawczosc-rynkowa/


3 odpowiedzi kwalifikujące do nagrody, o jej przydziale będzie decydować 
pierwszeństwo daty i godziny przesłania odpowiedzi.  

3. Zwycięzcy niespełniający któregokolwiek z warunków Konkursu nie będą uprawnieni 
do otrzymania nagrody.  

4. Możliwość poznania funkcjonowania Centrum Egzaminowania i Monitorowania 
Maszynistów w Warszawie odbędzie się w terminie uzgodnionym pomiędzy 
organizatorem Konkursu a zwycięzcą Konkursu.   

5. Nie można żądać zamiany żadnej z nagród na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent 
pieniężny.  

6. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

 

§ 8 

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”. 

3. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej iod@utk.gov.pl bądź 

listownie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, bądź 

za pośrednictwem ePUAP skrytka /UTK/SkrytkaESP. 

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w Konkursie. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, tj. 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". 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.  

6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będą obejmować następujący 

zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zwycięzców Konkursu – 

adres, na który ma zostać wysłana nagroda. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu, 

a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

8. 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. 

9. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego. 

W przypadku zwycięzcy Konkursu, jego imię i nazwisko zostanie opublikowane 

w komunikacie o zakończeniu Konkursu. 

10. Uczestnik Konkursu posiada 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. 

11. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



12. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

13. Administrator nie może sam zapewnić wszystkich usług niezbędnych do pomyślnej 

obsługi Konkursu. Musi zatem udostępniać zgromadzone informacje stronom trzecim, 

w tym dostawcom usług analitycznych, i innym dostawcom usług stron trzecich, którzy 

obsługują nasze serwisy internetowe (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), 

do przeprowadzania analiz i badań. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania 

i przetwarzania danych, możesz odwiedzić witrynę „Jak Google używa danych z witryn 

i aplikacji, które korzystają z naszych usług” na https://policies.google.com / technologie 

/ reklamy. Dodatkowo Administrator zintegrował dane, takie jak wyświetlenia i źródła 

odwiedzin z kontem Google Analytics, aby sprawdzić, ile razy użytkownicy przeglądali 

stronę www UTK. Dane urządzenia, które Administrator udostępnia dostawcom, są 

kodowane. Dostawcy mogą przypisać losowy identyfikator do tych danych i nie są 

w stanie dopasować go do poszczególnej osoby. 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. Administrator może agregować dane w celu analizy 

porównawczej. 

§ 9 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r. 

2. Wynik rozstrzygnięcia konkursu opublikowany zostanie w komunikacie na stronie 

https://utk.gov.pl/. 

3. W komunikacie o którym mowa w pkt 2 podane zostanie do wiadomości imię i nazwisko 

zwycięzcy. 

§ 10 

1. Przekazanie nagrody zostanie uzgodnione ze zwycięzcą drogą elektroniczną. Nagroda 

zostanie wysłana na koszt organizatora, na adres wskazany przez zwycięzcę. 

2. W przypadku zainteresowania zwycięzcy poznaniem, podczas wizyty stacjonarnej, 

funkcjonowania Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie, 

koszty dojazdu i noclegu nie są pokrywane przez organizatora.  

3. W przypadku gdy wytypowany zwycięzca nie odpowie w okresie 7 dni na informację 

o wygranej wysłaną trzykrotnie na adres e-mail o którym mowa w § 3 pkt 4, informacja 

o wygranej zostanie przekazana do kolejnej osoby wytypowanej zgodnie z zasadami 

§ 7 pkt 2, a następnie zgodnie z § 5 pkt 2.  

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości 

wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu, w szczególności 

w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych 

zwycięzcy,  o której organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku 

niespełnienia przez uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w Regulaminie. 

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości 

przekazania nagrody ze względu na siłę wyższą, przez którą rozumie się w szczególności 

kataklizm, terroryzm, społeczny lub gospodarczy kryzys uniemożliwiający normalną 

działalność, wojna, śmierć uniemożliwiająca doręczenie nagrody. 

https://policies.google.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#nosharing
https://utk.gov.pl/


 

§ 11 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu bądź jego rozstrzygnięcia zgłaszać należy 

na adres pocztowy siedziby organizatora Konkursu (Aleje Jerozolimskie 134,  

02-305 Warszawa) w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. 

2. Po terminie, o którym mowa w pkt 1 reklamacje nie będą uwzględniane.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, 

w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.  

4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca 

reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na 

podany przez tę osobę adres elektroniczny. 

 

 


