
REGULAMIN KONKURSU „INTELIGENTNE PRZEJŚCIE” 
 
1. Zasady Ogólne i cel konkursu  

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Inteligentne Przejście” 
zwanego dalej Konkursem.  

1.2. Konkurs organizowany jest przez Orange Polska zwanego dalej Organizatorem. 
1.3. Organizator może powierzyć wykonanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu 

innemu podmiotowi  
1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 
1.5. Fundatorem Nagród w konkursie jest Orange Polska. Fundator ufunduje zestawy do utworzenia 3 (trzech) 

inteligentnych przejść dla pieszych. 
1.6. Celem Konkursu jest poprawa bezpieczeństwa w miastach poprzez zastosowanie inteligentnych 

rozwiązań Smart City, a także propagowanie wśród samorządów oraz mieszkańców Miast/Gmin wiedzy na 
temat zastosowań smart city.  

 
2. Uczestnicy Konkursu 

2.1. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 50 miast położonych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przy czym pierwszeństwo w udziale w Konkursie mają te miasta, których przedstawiciele 
uczestniczyli w Akademii Lidera Smart City organizowanej przez Orange Polska w 2022 roku, zwanych 
dalej „Uczestnikami”, a o przystąpieniu do Konkursu decyduje kolejność prawidłowo, a więc zgodnie z 
niniejszym Regulaminem złożonych zgłoszeń. Każde miasto może zgłosić jedno przejście dla pieszych. 

2.2. Uczestnik Konkursu działa poprzez Osobę Reprezentującą lub wskazaną Osobę Kontaktową: 
2.2.1. Osobą Reprezentującą jest osoba fizyczna upoważniona na podstawie pełnomocnictwa lub 

ustawy do działania w imieniu Uczestnika we wszelkich sprawach dotyczących Konkursu, (a w 
szczególności do jego zgłoszenia do Konkursu), wskazywania innych Osób Kontaktowych oraz 
składania w imieniu Uczestnika oświadczeń woli i wiedzy Uczestnika konkursu. 

2.2.2. 2.3.2. Osoba Kontaktowa – osoba fizyczna wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym jako osoba 
upoważniona do kontaktu z Organizatorem i działania w imieniu Uczestnika w przypadkach 
wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

2.2.3. 2.3.3 Dane Osób Reprezentujących oraz Osób Kontaktowych należy wskazać w Formularzu 
Zgłoszeniowym (przy czym Osoba Reprezentująca może być jednocześnie Osobą Kontaktową). 
 

3. Miejsce, czas trwania i przebieg Konkursu  
3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.2. Konkurs trwa od 23 stycznia 2023 roku do 28 marca 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany daty trwania konkursu, przy czym zmiana terminu nie może powodować utraty praw nabytych przez 
Uczestników. Jeżeli do zmiany terminu dojdzie podczas trwania Konkursu, Organizator zawiadomi o zmianie 
Uczestników mailowo do wskazanej przez Uczestnika osoby kontaktowej, zmienionej wersji regulaminu. 

3.2.1. W okresie od 23 stycznia 2023 roku od godziny 9.00 do 27 lutego 2023 roku do 23.59 przyjmowane 
są zgłoszenia do udziału w konkursie (dalej Termin Zgłoszeń). Uczestnik może dokonać zgłoszenia 
poprzez poprawne przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami, na 
adres poczty elektronicznej kontakt@inteligentneprzejscie.pl Wzór formularza zgłoszeniowego 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zaś szczegółowe informacje nt. prawidłowego 
wypełnienia formularza znajdują się w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.  

3.2.2. W okresie od 1 marca 2023 od 7.00 do 28 marca 2023 do 23.59 trwa głosowanie w Konkursie (dalej 
Głosowanie). Do udziału w Głosowaniu uprawnione są osoby fizyczne. Głosy można oddawać 
poprzez formularz zamieszczony na Stronie Konkursowej, którego częścią jest mechanizm 
uwierzytelniający. W głosowaniu można oddać jeden głos w oparciu o posiadany numer telefonu 
komórkowego. Organizator nie pobiera opłat za oddanie głosu. 

3.2.3. Do dnia 31 marca 2023, na Stronie Konkursowej, opublikowane zostaną wyniki Konkursu. 
Zwycięzcami spośród Uczestników zostaną 3 Miasta / Gminy, które uzyskały w głosowaniu 
największą liczbę głosów proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Ponadto Organizator prześle 
zwycięzcom potwierdzenie zwycięstwa w Konkursie drogą e-mail w przeciągu 3 dni od daty 
ogłoszenia wyników Konkursu. 

3.3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.inteligentneprzejscie.pl (dalej Strona 
Konkursowa) 



3.4. Organizator do dnia rozpoczęcia Głosowania opublikuje na Stronie Konkursowej listę Uczestników - Miast / 
Gmin biorących udział w Konkursie.  
3.5. Organizator w okresie Głosowania będzie udostępniał na Stronie Konkursu aktualne wyniki głosowania 
aktualizowane codziennie. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego braku udostępniania aktualnych 
wyników głosowania na Stronie Konkursowej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów 
technicznych. W takim przypadku Organizator zamieści na Stronie Konkursowej stosowną informację.  
 
4. Nagrody w Konkursie 
4.1. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do otrzymania Nagrody w Konkursie na którą składa się gotowe do 
zainstalowania inteligentne skrzyżowania oraz  wsparcie uruchomieniu go  w lokalizacji wskazanej formularzu 
zgłoszeniowym wraz z systemem do zdalnego zarządzania inteligentnym skrzyżowaniem. Celem jest 
przekształcenie niebezpiecznego przejścia dla pieszych na bezpieczne przejście inteligentne. Warunkiem 
skorzystania z Nagrody jest podpisanie umowy przekazania Nagrody, która będzie w całości określała prawa i 
obowiązki stron a także przestrzeganie pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu.  
4.2. Nagroda w Konkursie nie może być przez Zwycięzcę Konkursu przekazana na rzecz innych Uczestników lub 
podmiotów trzecich. 
4.3. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora w terminach uzgodnionych indywidualnie z każdym 
Zwycięzcą Konkursu, w oparciu o porozumienie, dotyczące przebudowy wskazanego we wniosku zgłoszeniowym 
do Konkursu przejścia dla pieszych.  
4.4. Zwycięzca Konkursu jest obowiązany załączyć do porozumienia dokumenty, z których wynika uprawnienie 
osób podpisujących porozumienie do reprezentowania Zwycięzcy Konkursu przy zawarciu porozumienia oraz 
zgoda właściwych podmiotów na jego zawarcie. 
4.5 Na każdą z Nagród - inteligentne skrzyżowanie – składać się będą następujące elementy: 
- Słup kompozytowy 6m - 2 szt. Każdy słup zawiera: 
· kurtynowy czujnik ruchu w obrębie przejścia 
· świetlny system ostrzegania kierowców o obecności pieszych – dodatkowe żółte światła ostrzegawcze 
· dźwiękowe komunikaty ostrzegawcze dla pieszych 
· podświetlany znak D6 
- Oprawa asymetryczna LED ze szklanym dyfuzorem – 2 szt. (moc dobrana wg projektu) wraz z dodatkowym 
czujnikiem ruchu 
- Kontroler oświetlenia Orange Smart Light – 2 szt. 
- Konfiguracja systemu zarządzania i uruchomienie funkcjonalności 
4.6 Zwycięzcy Konkursu będą zobowiązani do wykonania planu skrzyżowania, zapewnienia infrastruktury do 
podłączenia inteligentnego przejścia, w tym doprowadzenie zasilania do miejsca posadowienia słupów oraz do 
finalnego montażu inteligentnego skrzyżowania przy ewentualnym wsparciu Organizatora lub innego podmiotu 
wskazanego przez Organizatora.  
4.7. Przekazanie Nagrody na rzecz Zwycięzcy Konkursu może zostać dokonane bezpośrednio przez Organizatora 
lub przez inny podmiot uprawniony przez Organizatora. 
 
5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie 
5.1.  Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od 23 stycznia 2023 roku od godziny 9.00 do 27 lutego 2023 
roku do 23.59 zgłosić Organizatorowi udział w Konkursie, zawierający wskazanie proponowanej lokalizacji 
niebezpiecznego przejścia dla pieszych 
5.2. prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszeniowy przekazany przez Organizatora, stanowiący Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 
5.3. po pozytywnym zweryfikowaniu przez Organizatora przesłanego Formularza Zgłoszeniowego pod względem 
formalnym, zgłoszenie udziału w Konkursie jest skutecznie dokonane przez Uczestnika (dalej „Zgłoszenie udziału 
w Konkursie”). 
5.4. Aby prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik ma obowiązek: 
5.4.1 podać wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym dane oraz opis Lokalizacji niebezpiecznego przejścia dla 
pieszych (adres Lokalizacji, dokładne współrzędne geograficzne oraz krótki opis) (dalej „Opis”), a także dane osób 
Reprezentującej i Kontaktowej; 
5.4.2. dostarczyć Organizatorowi zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych 
osobowych osób wskazanych przez Uczestnika (Osoby/Osób Reprezentującej/ych Uczestnika 
oraz Osoby Kontaktowej) do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody.  
5.4.3. oświadczyć o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować, wyrazić zgodę na 
udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązać się do 



jego przestrzegania; 
5.4.4. wyrazić zgodę na opublikowanie w Internecie (zwłaszcza na stronie internetowej Konkursu) oraz w 
materiałach informacyjnych o Konkursie przygotowanych przez Organizatora udostępnianych w różnych 
kanałach komunikacji, w tym przekazywanych mediom danych Uczestnika, danych Lokalizacji wraz z Opisem. 
5.4.5. Formularz Zgłoszeniowy winien zostać wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Uczestnika, tj. Osobę Reprezentującą, 
5.4.6. Załączyć do Formularza Zgłoszeniowego skany dokumentów, z których wynika uprawnienie osoby 
zgłaszającej Uczestnika do Konkursu do działania jako Osoba Reprezentująca Uczestnika oraz zgoda właściwych 
podmiotów na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie 
5.4.7. Przesłać Formularz Zgłoszeniowy Organizatorowi na adres email kontakt@inteligentneprzejscie.pl 
5.5. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego, Organizator w ciągu 3 dni roboczych dokona weryfikacji jego 
prawidłowości pod względem braków formalnych i prześle Uczestnikowi na adres e-mail wskazany w Formularzu 
Zgłoszeniowym: 
5.5.1. w przypadku stwierdzenia braków formalnych Formularza Zgłoszeniowego - informację o brakach, które 
wymagają uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych. 
5.5.2. w przypadku stwierdzenia prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego – potwierdzenie 
prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego i przyjęcia Zgłoszenia, co stanowi skuteczne Zgłoszenie 
udziału w Konkursie. 
5.5.3. Jeżeli termin na uzupełnienie braków, o którym mowa w pkt 5.5.1. kończy się później niż w dniu 27 lutego 
2023 r., wówczas braki powinny być uzupełnione najpóźniej do dnia 27 lutego 2023 r. 
5.6. Za Zgłoszenia udziału w Konkursie uważa się Zgłoszenia dokonane prawidłowo, a więc m.in. dokonane w 
Terminie Zgłoszeń oraz bez braków formalnych lub których braki formalne zostały uzupełnione w terminie 
wskazanym w pkt 5.1., z zastrzeżeniem pkt 5.5.3. 
5.7. Zgłoszenia lub uzupełnienia braków formalnych, które dotrą do Organizatora po Terminie Zgłoszeń będą 
bezskuteczne i nie zostaną uwzględniane w Konkursie. 
5.8. Zgłoszenia lub uzupełnienia braków formalnych, które dotrą do Organizatora w czasie Terminu Zgłoszeń, a 
których potwierdzenia przyjęcia zostaną dokonane zgodnie z Regulaminem już po upływie Terminu Zgłoszeń, 
uznane są za dokonane w terminie, o ile dokonane zostały prawidłowo. 
5.9. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do Konkursu 
5.10. Uczestnik obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi pisemnie wszelkich zmian danych 
podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, w tym również zmiany danych osoby wyznaczonej ze strony Uczestnika 
do reprezentacji lub kontaktu z Organizatorem oraz dostarczenia Organizatorowi (mailowo na adres e-mail 
kontakt@inteligentneprzejscie.pl skanu oświadczenia Osoby Reprezentującej / Kontaktowej o zgodzie na 
przetwarzanie jej danych osobowych (wzór oświadczenia Osoby Reprezentującej / Kontaktowej stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu). 
5.11. Uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie głównej swojej strony internetowej (jeżeli ją 
posiada) najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania w Konkursie i utrzymywania przez okres nie krótszy niż do 
końca trwania Konkursu, informacji na temat konkursu oraz do rozdystrybuowania / upowszechnienia 
materiałów promocyjno-informacyjnych o konkursie przekazanych przez Organizatora (np. plakatów, ulotek, 
naklejek), a także opracowanej we współpracy z Organizatorem informacji prasowej do redakcji mediów 
lokalnych, zgodnie z zaleceniami Organizatora.  
 
6. Obowiązki zwycięzców konkursu 
6.1. Przekazanie nagrody odbędzie się na podstawie odrębnego Porozumienia, zawartego pomiędzy 

Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu. Zwycięzca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów niezbędnych 
do skutecznego zawarcia Porozumienia, wskazanych przez Organizatora w trybie roboczym, oraz innych 
dokumentów niezbędnych do sprawdzenia możliwości przebudowy wskazanego w Formularzu 
zgłoszeniowym niebezpiecznego przejścia dla pieszych. 

6.2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest na własny koszt zapewnić doprowadzenie zasilania zgodnego ze 
specyfikacją wskazaną przez Organizatora do miejsca posadowienia słupów oraz zapewnić montaż słupów, 
zgodnie z instrukcją i przy wsparciu Organizatora.  

6.3. Zwycięzca Konkursu jest obowiązany do współpracy z Organizatorem oraz podmiotami przez niego 
wskazanymi (w szczególnością z wykonawcą wskazanym przez Organizatora) w celu realizacji Nagrody. W 
przypadku braku współpracy Zwycięzcy Konkursu w niezbędnym zakresie, a także podczas i w związku z 
realizacją Nagrody, Organizator ma prawo do natychmiastowego odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody.  
 
 



7. Obowiązki zwycięzców po zainstalowaniu Nagrody 
7.1. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do poinformowania na stronie głównej swojej strony 

internetowej (jeżeli ją posiada) oraz poinformowania mediów lokalnych w formie informacji opracowanej we 
współpracy z Organizatorem faktu oddania do użytkowania Nagrody w Konkursie. 

7.2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie głównej swojej strony internetowej 
(jeżeli ją posiada) i utrzymywania przez okres nie krótszy niż 3 miesiące od dnia przekazania Nagrody do 
użytkowania, informacji o przyznaniu Nagrody przez Organizatora. Organizator może zwolnić Zwycięzcę 
Konkursu od wykonania obowiązku opisanego w niniejszym punkcie. 

 
8. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu oraz odebranie Nagrody 
8.1. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w związku ze 

zgłoszeniem udziału w Konkursie: 
8.1.1. naruszył niniejszy Regulamin, 
8.1.2. naruszył przepisy prawa, 
8.1.3. podał w Formularzu Zgłoszeniowym informacje niezgodne z rzeczywistością lub złożył oświadczenia 

niezgodne z rzeczywistością lub nie zgłosił zmiany danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 
8.2. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu czyni jego Zgłoszenie udziału w Konkursie bezskutecznym i uniemożliwia 

mu wzięcie udziału w Konkursie (w tym otrzymanie Nagrody).  
8.3. W przypadkach wskazanych w Regulaminie Organizator ma prawo do odebrania Zwycięzcy Konkursu 

Nagrody. 
8.4. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, 

Uczestnik/Zwycięzca Konkursu będzie obowiązany do zwrotu Organizatorowi wszelkich kosztów 
poniesionych przez Organizatora w związku wykluczeniem z Konkursu, a w przypadku Zwycięzcy Konkursu 
także z odebraniem Nagrody, a w szczególności zwrotu wartości otrzymanej Nagrody, w sytuacji, gdy 
instalacja Nagrody została już rozpoczęta. Ponadto w przypadku odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, 
Zwycięzcy Konkursu nie przysługują wobec Organizatora oraz pozostałych podmiotów, przy pomocy których 
wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszego Konkursu, żadne roszczenia związane z odebraniem 
Nagrody. 

 

9. Dane osobowe 
9.1. Dane osobowe osób wskazanych przez Uczestników (Osób Reprezentujących lub Kontaktowych) będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2135 tj. ze zm.). 

9.2. Zakres przetwarzania danych osobowych Osób Reprezentujących lub Osób Kontaktowych podanych w 
Konkursie obejmuje: imię i nazwisko, telefon służbowy, telefon komórkowy, e-mail służbowy, 

9.3. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Orange Polska S.A. Dane osobowe podane 
w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora do celów:  
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody. 
b) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych (podstawa prawna: obowiązek prawny) - 

przez czas wymagany prawem 
c) w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, w celu wykazania zgodności z prawem w razie 

kontroli oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony 
interes) - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z udziałem w konkursach i 
programach motywacyjnych organizowanych przez Orange Polska S.A.  

 
9.4. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 10.1. wyznaczonym przez 

niego podmiotom. 
9.5. Każda osoba ma prawo:  

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila; przy czym cofnięcie zgody nie 
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie 
przed jej cofnięciem, 

• żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Orange Polska S.A., 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

• przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska 
S.A. lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  



9.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub niewyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody, uniemożliwia 
udział w Konkursie (w tym otrzymanie Nagrody). 

9.7. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych osoby reprezentującej lub do kontaktu, dane te zostaną 
niezwłocznie usunięte przez Administratora, a Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
usunięcia danych podać Organizatorowi mailowo na adres: inspektorochronydanych@orange.com dane 
kontaktowe nowej osoby reprezentującej / do kontaktu oraz przesłać mu skan oświadczenia nowej osoby 
reprezentującej / kontaktowej (wzór oświadczenia osoby Reprezentującej / Kontaktowej stanowi Załącznik 
nr 3 do Regulaminu). W przypadku niepodania takich danych lub nieprzesłania skanu oświadczenia nowej 
osoby reprezentującej / kontaktowej w powyższym terminie, Organizator ma prawo do natychmiastowego 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody. 

9.8. Jeśli osoba fizyczna która przekazała Orange dane osobowe uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są 
niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.9. Dane kontaktowe Administratora to: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje 
Jerozolimskie nr 160, 02-326 Warszawa.  

9.10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska S.A.: 
inspektorochronydanych@orange.com.  

 
10. Reklamacje 
10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do Organizatora na 

adres: kontakt@inteligentneprzejscie.pl w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wystąpienia 
nieprawidłowości. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane. 

10.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia ich doręczenia 
na adres Organizatora.  

 
11. Postanowienia końcowe 
11.1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
11.2. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w 

tym uczestnictwa w Konkursie, na rzecz innych osób trzecich czy podmiotów. 
11.3. Uczestnik zapewnia, iż podane dane i oświadczenia złożone w Zgłoszeniu są zgodne z rzeczywistością, a 

Zgłoszenie jest wolne od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich. 
11.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, podmiotów, przy pomocy których 

wykonuje on niniejszy Konkurs oraz osób trzecich za podanie danych i oświadczeń niezgodnych z 
rzeczywistością, za wady prawne Zgłoszenia, za naruszenie przez Zgłoszenie praw osób trzecich oraz za 
nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec 
Organizatora lub podmiotów, przy pomocy których wykonuje on niniejszy Konkurs, z jakimikolwiek 
roszczeniami w związku z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie lub nałożenia przez organy jakichkolwiek 
obowiązków, kar lub grzywien, Uczestnik zwolni Organizatora lub podmioty, przy pomocy których wykonuje 
on niniejszy Konkurs z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i – jeśli będzie to możliwe – wstąpi do tych 
postępowań w miejsce Organizatora, lub podmiotów, przy pomocy których wykonuje on niniejszy Konkurs 
lub obok nich (według wyboru Organizatora lub podmiotów, przy pomocy których wykonuje on niniejszy 
Konkurs). Ponadto Uczestnik zwróci Organizatorowi lub podmiotom, przy pomocy których wykonuje on 
niniejszy Konkurs, wszelkie koszty związane z powyższym, w szczególności zwróci pokryte przez Organizatora 
lub podmioty, przy pomocy których wykonuje on niniejszy Konkurs roszczenia, kary, grzywny, koszty itd. oraz 
wszelkie wydatki z tym związane, zarówno pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej oraz 
postępowania sądowego, administracyjnego, arbitrażowego, karnego itd. 

11.5. Organizator ani podmioty, przy pomocy których wykonuje on niniejszy Konkurs, nie ponoszą 
odpowiedzialności za: 

11.5.1. podanie przez Uczestnika danych i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, za wady prawne 
Zgłoszenia, za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich ani za nieprzestrzeganie postanowień 
Regulaminu, 

11.5.2. za niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie ani za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, z przyczyn nie leżących po ich stronie, 

11.5.3. za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, telefonicznych oraz Poczty 
Polskiej. 

11.6. Organizator jest uprawniony do zwolnienia Uczestnika z obowiązku spełnienia części obowiązków 
wynikających z niniejszego Regulaminu. 
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11.7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających 
podstawowych zasad Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu. Zmiany w niniejszym Regulaminie 
nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 

11.8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
11.9. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Konkursu lub związane z jego przebiegiem lub realizacją będą 

rozstrzygały właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby Organizatora. Nie dotyczy to sporów, w 
których zawarcie umowy prorogacyjnej jest niedopuszczalne – wówczas spory rozstrzygać będą sądy 
właściwe według odpowiednich przepisów prawa. 

11.10. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Konkursu pod adresem: 
www.inteligentneprzejscie.pl 

11.11. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 
i. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 
ii. Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby reprezentującej i kontaktowej  

 
 
 

Warszawa, 25 stycznia 2023 roku  
 
Orange Polska S.A 
 
 
Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „INTELIGENTNE PRZEJŚCIE” 
 

Uczestnik (Miasto) 
 

 

Osoba Reprezentująca  

Stanowisko  

Numer telefonu stacjonarnego 
służbowego 

 

Numer telefonu komórkowego   

Służbowy adres email  

Osoba Kontaktowa (jeśli inna niż 
Reprezentująca) 

 

Stanowisko  

Numer telefonu stacjonarnego 
służbowego 

 

Numer telefonu komórkowego   

Służbowy adres email  

W celu udziału w konkursie 
wskazujemy następujące 
skrzyżowanie: 
 
(dokładna lokalizacja) 
 

 

Pełna nazwa podmiotu – 
beneficjenta* 
 
 
 

 

W przypadku wygranej zobowiązujemy się do: 
 

1/ doprowadzenie zasilania do miejsca posadowienia słupów stanowiących konstrukcję skrzyżowania 



 

2/ montażu słupów 
 

Wyrażamy zgodę na: 

1/ opublikowanie w Internecie (zwłaszcza na stronie internetowej Konkursu) oraz w materiałach 
informacyjnych o Konkursie przygotowanych przez Organizatora udostępnianych w różnych kanałach 
komunikacji, w tym przekazywanych mediom naszych danych, jako Uczestnika oraz danych Lokalizacji wraz z 
Opisem. 

Załączamy do Formularza Zgłoszeniowego skany dokumentów, z których wynika uprawnienie osoby 
zgłaszającej do działania jako Osoba Reprezentująca (dokument potwierdzający prawo do reprezentacji) 

Załączamy zgodę właściwych podmiotów na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie 

Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Inteligentne Przejście” i go 
akceptuję.  

Podpis osoby Reprezentującej 
 
 

 

Formularz prosimy przesłać na adres: 
kontakt@inteligentneprzejscie.pl 

*Beneficjentem jest podmiot zarządzający wskazanym przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym 
przejściem dla pieszych.   

 
 
Załącznik nr 2 –– Oświadczenie osoby Reprezentującej / Kontaktowej  
 
Oświadczenie osoby Reprezentującej / Kontaktowej 
Poniższe oświadczenie podpisuje wskazana przez Uczestnika osoba kontaktowa (w przypadku zmiany osoby 
Reprezentującej / Kontaktowej każdorazowo wraz z informacją o nowej osobie Reprezentującej / Kontaktowej 
Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi poniższego oświadczenia podpisanego przez nową 
osobę Reprezentującą / Kontaktową). 
 

Oświadczenie osoby: 

❑ Reprezentującej  

❑ Kontaktowej 

Nazwa Uczestnika 
(Gminy lub Miasta) 

 

Imię i nazwisko  

Telefon służbowy   

Telefon komórkowy  

E-mail służbowy  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 
telefonu służbowego, telefonu komórkowego oraz e-maila służbowego do celów: 

❑ przeprowadzenia Konkursu /wyrażenie zgody jest wymagane/ 

 
11.12. Dane osobowe osób wskazanych przez Uczestników (Osób Reprezentujących lub Kontaktowych) będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2135 tj. ze zm.). 

11.13. Zakres przetwarzania danych osobowych Osób Reprezentujących lub Osób Kontaktowych podanych w 
Konkursie obejmuje: imię i nazwisko, telefon służbowy, telefon komórkowy, e-mail służbowy, 
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11.14. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Orange Polska S.A. 
11.15. Dane osobowe podane w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora do celów:  

d) przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody. 
e) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych (podstawa prawna: obowiązek prawny) - 

przez czas wymagany prawem 
f) w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, w celu wykazania zgodności z prawem w razie 

kontroli oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony 
interes) - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z udziałem w konkursach i 
programach motywacyjnych organizowanych przez Orange Polska S.A.  
 

 
11.16. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 10.1. wyznaczonym 

przez niego podmiotom. 
11.17. Każda osoba ma prawo:  

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila; przy czym cofnięcie zgody nie 
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie 
przed jej cofnięciem, 

• żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Orange Polska S.A., 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

• przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska 
S.A. lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
11.18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub niewyrażenie 

zgody na ich przetwarzanie do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody, uniemożliwia 
udział w Konkursie (w tym otrzymanie Nagrody). 

11.19. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych osoby reprezentującej lub do kontaktu, dane te 
zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora, a Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia usunięcia danych podać Organizatorowi mailowo na adres: kontakt@inteligentneprzejscie.pl dane 
kontaktowe nowej osoby reprezentującej / do kontaktu oraz przesłać mu skan oświadczenia nowej osoby 
reprezentującej / kontaktowej (wzór oświadczenia osoby Reprezentującej / Kontaktowej stanowi Załącznik 
nr 3 do Regulaminu). W przypadku niepodania takich danych lub nieprzesłania skanu oświadczenia nowej 
osoby reprezentującej / kontaktowej w powyższym terminie, Organizator ma prawo do natychmiastowego 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody. 

11.20. Jeśli osoba fizyczna która przekazała Orange dane osobowe uzna, że jego dane osobowe przetwarzane 
są niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11.21. Dane kontaktowe Administratora to: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje 
Jerozolimskie nr 160, 02-326 Warszawa.  

11.22. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska S.A.: 
inspektorochronydanych@orange.com.  

 
PODPIS OSOBY KONTAKTOWEJ:       DATA: 23.01.2023 r. 
Anna Przybysz 
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