
 

 

REGULAMIN KONKURSU „POLITYCZNA LIGA MISTRZÓW” 
 
1. DEFINICJE  

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1.1.1. Quiz – pojedynczy Konkurs, składający się z 15 pytań, mogący odbywać się 
kilka razy w miesiącu, 
1.1.2. Ranking Miesiąca – lista uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych 
łącznie we wszystkich quizach rozwiązanych w danym miesiącu. 

 
2. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Organizatorem konkursu „Polityczna Liga Mistrzów” (dalej zwanego „Konkursem”) 
jest Kancelaria Prezes Rady Ministrów, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3, NIP 
526-16-45-000, REGON 12261725 (zwana dalej „Organizatorem”). 
2.2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej 
"Regulaminem"), oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu 
cywilnego. 
2.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych 
z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega 
regulacjom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 
ustawy. 
2.4. Konkurs trwa od 20.01.2014 r. do odwołania (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

 
3. WARUNKI UCZESTNITWA W KONKURSIE 

3.1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”). 
3.2. Każdy Uczestnik Konkursu musi działać zgodnie z regulaminem serwisu Facebook. 
3.3. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez aplikację konkursową (zwaną dalej 
„Aplikacją”). Skorzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. 
3.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

3.4.1. pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, 
wstępni oraz rodzeństwo, 
3.4.2. osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu Konkursu. 

 
4. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 

4.1. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook.com, na stronie dostępnej pod adresem 
www.facebook.com/kancelaria.premiera, za pośrednictwem Aplikacji umieszczonej w 
zakładce konkursowej i dostępnej pod adresem: 
https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/app_1426207584278472 
4.2. Po zakończeniu Konkursu Aplikacja pozostanie w serwisie Facebook.com, na czas 
konieczny do poinformowania Laureatów oraz publikacji wyników Konkursu. 
4.3. Aplikacja i Konkurs nie są w żaden sposób zarządzane, administrowane, wspierane 
ani stowarzyszone z serwisem Facebook. 

 
5. ZASADY UCZESTNICTWA 

5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy za pośrednictwem Aplikacji rozwiązać quiz, 
złożony z 15 pytań.   



 

 

5.2. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi przyznawany jest 1 pkt. Quiz można rozwiązać 
tylko 1 raz.  
5.3. Quiz odbywa co najmniej 1 raz w miesiącu. 
5.4. Punkty uzyskane przez uczestników w quizach w danym miesiącu sumują się. 
5.5. Lista uczestników konkursu z najlepszymi wynikami w danym miesiącu publikowana 
jest w Rankingu Miesiąca. Wyniki z Rankingów Miesiąca nie sumują się. 
5.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
Regulaminu. 
5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia 
z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. ze względu na chwilowe usterki serwera. 
5.8. Zabrania się wykonywania na Aplikacji skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej 
działanie, a także przekazywania informacji dotyczących ewentualnych błędów w 
Aplikacji osobom trzecim. 
5.9. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z 
Konkursu Uczestnika Konkursu, który: 

5.9.1. postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, podejmował lub 
podejmuje próby obejścia zabezpieczeń Aplikacji czy wpływania w jakikolwiek inny 
sposób na jej działanie, 
5.9.2. wykorzystuje do udziału w Aplikacji inny niż własny profil na 
Facebook.com. 

5.10. Akcepatacja Regulaminu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze 
złożeniem oświadczeń następujących treści: 

5.10.1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. 
5.10.2. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w Konkursie. 
5.10.3. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Aplikacji są zgodne z prawdą. 
5.10.4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatora, przekazanych za pośrednictwem Aplikacji, dla celów związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu, publikacji wyników Konkursu oraz do celów 
promocyjnych i statystycznych. 
 

6. NAGRODA I OGŁOSZENIE LAUREATÓW 
6.1. Organizator nie przewiduje przyznania nagród w konkursie. 

 
7. DANE OSOBOWE 

7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu  będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.).  
7.2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z 
siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3. 
7.3. Dane osobowe zostały powierzone firmie brandADDICTED Sp. z o.o, Aleje 
Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, w ramach umowy powierzenia z dnia 31.10.2013. 
7.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu: 

7.4.1. przeprowadzenia Konkursu, 
7.4.2. publikacji wyników Konkursu, 
7.4.3. uzyskania danych statystycznych dotyczących popularności i korzystania z 
Aplikacji, 

7.5. Uczestnicy Konkursu podają za pośrednictwem Aplikacji następujące dane 
osobowe: 



 

 

7.5.1. nazwę swojego profilu na Facebooku 
7.5.2. adres e-mail. 

7.6. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania 
ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych 
powinna być kierowana listownie na adres Organizatora (Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Polityczna Liga 
Mistrzów”).  
7.7. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników Konkursu w 
czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.  

 
8. REKLAMACJE 

8.1. Każdy Uczestnik Konkursu może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie 
przeprowadzania Konkursu. 
8.2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi listownie na jego adres (Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, z dopiskiem: Konkurs 
„Polityczna Liga Mistrzów”) z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który 
ma być przesłana odpowiedź. 
8.3. Reklamacje można składać nie później niż w ciągu 3 dni po zakończeniu quizu. 
Decyduje data wpłynięcia reklamacji. 
8.4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. 
8.5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który 
złożył reklamację, listem nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie 
po rozpatrzeniu reklamacji. 
8.6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 7.2 oraz niezawierające 
adresu korespondencyjnego nie będą rozpatrywane. 
8.7. Decyzja Organizatora odnośnie rekalamacji jest ostateczna. 
8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących 
usługi pocztowe. 

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez podania 
przyczyny. 


