
WakacyjniPiraci: Regulamin konkursu 8. Urodziny Triverny

1. Konkurs i organizator 

Organizatorem konkursu internetowego 8. Urodziny Triverny 
(zwanego dalej „konkursem“) jest spółka HolidayPirates GmbH, 
Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin (zwana dalej 
„HolidayPirates“). Udział w konkursie regulują wyłącznie poniższe 
warunki uczestnictwa. 

2. Udział 

2.1 Uprawniona do udziału jest każda osoba, która ukończyła 18 
rok życia, zamieszkała w Polsce. Wyłączeni z udziału są 
pracownicy HolidayPirates GmbH, pracownicy przedsiębiorstw 
powiązanych i ich krewni. 

2.2 Udział w konkursie możliwy jest wyłącznie w okresie od godziny 
00:01 dn. 19.09.2022 do 23:59 dn. 23.09.2022. Udział w konkursie 
jest bezpłatny. 

2.3 Przebieg konkursu 

Wzięcie udziału w konkursie wymaga skomentowania posta 
konkursowego na fanpage’u WakacyjniPiraci na Facebooku. 
Redakcja serwisu wybierze zwycięzcę według kryteriów podanych 
w poście na stronie konkursowej. 

2.4 W konkursie biorą udział tylko te osoby, które spełniły warunki 
podane w punkcie 2.3. W przypadku spóźnionych lub 
niekompletnych zgłoszeń HolidayPirates nie może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności. 

3. Realizacja i przyznanie nagrody 

3.1 Przyznawane są wyłącznie niżej opisane nagrody: 

1 miejsce: Pobyt w 5* hotelu Belmonte ze śniadaniami dla 2 
osób w terminie październik-grudzień 2022 o wartości do 1138 PLN.

2 miejsce: 500 PLN środki do wykorzystania w serwisie 
Triverna.



3 miejsce: 300 PLN środki do wykorzystania w serwisie 
Triverna.

3.2 Zwycięzcy zostaną wyłonieni w okresie do 2 dni roboczych po 
zakończeniu konkursu. Zwycięzca zostanie wybrany przez redakcję 
serwisu WakacyjniPiraci.pl 

3.3 Zwycięzca zostanie zweryfikowany, poproszony o kontakt za 
pośrednictwem Facebooka i otrzyma potwierdzenie mailowo. 
Nagrody zostaną – o ile jest to możliwe dla danego rodzaju nagrody 
– doręczone zwycięzcom pocztą na adres podany w zamówieniu. 
Wybieranie nagród będzie możliwe do 3.10.2022. Zwycięzca musi 
potwierdzić otrzymanie zawiadomienia, swoje nazwisko i adres w 
terminie pięciu dni po otrzymaniu powiadomienia od organizatora o 
nagrodzie na adres podany w tym powiadomieniu. W przeciwnym 
razie zwycięzca traci prawo do nagrody, która zostanie przyznana 
innemu uczestnikowi konkursu. Uczestnik musi zatem sam zadbać 
o zapoznanie się z powiadomieniem o nagrodzie od HolidayPirates 
przesłanym w komentarzu w konkursowym poście. Daty pobytu w 
hotelu zostaną uzgodnione ze zwycięzcą. 

3.4 Prawo do nagrody nie może zostać odstąpione lub 
przeniesione. Nagrody nie można wypłacić w formie pieniężnej, 
uzupełnić lub zmienić. Jeśli nagroda – niezależnie z jakiej 
przyczyny – nie może zostać przekazana, HolidayPirates zastrzega 
sobie prawo do przekazania innej nagrody o takiej samej wartości. 

3.5 Pobyt w hotelu organizowany jest przez partnera strony 
Triverna Sp z o.o.. HolidayPirates nie jest odpowiedzialna za 
organizację i realizację podróży. 

3.6 Facebook nie jest zaangażowany w organizację konkursu i nie 
jest odpowiedzialny za udzielanie informacji w sprawie konkursu. 

3.7 Zwycięzcy zobowiązani są posiadać ważne dokumenty 
podróży: paszport/dowód osobisty, wizę (jeśli wymagana), dowolne 
inne dokumenty wymagane podczas podróży. Wszystkie 
dokumenty muszą być ważne. Jeśli po zorganizowaniu przez 
HolidayPirates wycieczki zwycięzca zorientuje się, że jego 



dokumenty nie spełniają wymogów, wówczas HolidayPirates nie 
będzie zobowiązane do organizacji kolejnej wycieczki. 

3.8 Zwycięzca jest zobligowany do samodzielnego obliczenia i 
odprowadzenia kwoty podatku do odpowiedniego organu 
podatkowego, jeśli taki obowiązuje. 

4. Wykluczenie z udziału 

4.1 W przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa 
HolidayPirates zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestników z 
konkursu. 

4.2 Ponadto HolidayPirates zastrzega sobie prawo wykluczenia 
uczestników, którzy korzystają z niedozwolonych środków lub w 
inny sposób uzyskują korzyści przez manipulację (w szczególności 
uczestnictwo zbiorowe i wielokrotne, o ile te nie zostały wyraźnie 
dopuszczone przez HolidayPirates). Powyższe ma miejsce w 
przypadku użycia np. automatycznych skryptów, narzędzi 
hakerskich, trojanów i wirusów lub gdy uczestnik uzyskuje korzyści 
z zastosowania innych niedozwolonych środków. Wykluczeniem 
grozi również podanie nieprawdziwych danych osobowych lub 
użycie nieprawdziwych kont. W takich przypadkach może również 
dojść do ewentualnego późniejszego cofnięcia przyznania nagród i/
lub zażądania ich zwrotu. 

5. Wcześniejsze zakończenie lub przerwanie konkursu 

HolidayPirates ma prawo do wcześniejszego przerwania, 
zawieszenia lub zmiany konkursu w razie nieprzewidzianych i 
nieleżących w gestii organizatora okoliczności, które utrudniają lub 
uniemożliwiają realizację konkursu w pierwotnej formie przez 
HolidayPirates. Chodzi tu w szczególności – jednak nie wyłącznie – 
o niedozwoloną ingerencję osób trzecich, problemy techniczne ze 
sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, na które organizator 
nie ma wpływu, oraz naruszenia prawa związane bezpośrednio z 
przeprowadzeniem konkursu, w tym w szczególności ingerencję w 
przebieg konkursu mającą na celu manipulację. 

6. Przetwarzanie danych podczas konkursu 



6.1 HolidayPirates zbiera i zapisuje dane podane przez 
uczestników, takie jak: adres mailowy, imię i nazwisko, adres oraz 
pozostałe adresy kontaktowe. Dane te wykorzystywane są do 
zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, w szczególności do 
wyłonienia, powiadomienia i ogłoszenia zwycięzcy. Udzielenie 
zgody przez uczestnika na wykorzystanie jego danych w innych 
przypadkach pozostaje nienaruszone. 

6.2 Przekazanie danych osobom trzecim następuje wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do wydania nagrody. W szczególności dane 
nie będą przekazywane w celach reklamowych. Przekazanie 
danych osobom trzecim bez zgody uczestnika ma miejsce tylko w 
przypadkach, gdy HolidayPirates jest do tego zobowiązana na 
mocy przepisów. 

6.3 HolidayPirates ma prawo podania zwycięzcy na swojej stronie 
internetowej www.wakacyjnipiraci.pl z podaniem nazwy 
użytkownika. 

6.4 Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na 
wykorzystywanie jego danych osobowych przez HolidayPirates i 
zażądać, by jego dane ze zgłoszenia do udziału w konkursie 
zostały niezwłocznie usunięte. Stosowne cofnięcie zgody należy 
kierować na: ahoj@wakacyjnipiraci.pl 

7. Usunięcie danych 

HolidayPirates usuwa dane po przeprowadzeniu konkursu oraz 
wybraniu i dostarczeniu nagród lub przerwaniu konkursu zgodnie z 
punktem 5, jeśli użytkownik nie udzielił osobnej zgody na dalsze 
wykorzystywanie danych (np. poprzez subskrypcję newslettera). 
Prawa użytkownika z punktu 6.4 pozostają nienaruszone. 

8. Prawa dotyczące przetwarzania danych 

Zgodnie z niemiecką Ustawą o ochronie danych osobowych 
uczestnicy mają prawo do informacji w zakresie swoich danych 
osobowych, które są przechowywane, oraz do ewentualnego 
sprostowania, zablokowania i usunięcia tych danych. W przypadku 
pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania 



danych osobowych, udzielenia informacji, sprostowania, 
blokowania czy usuwania danych uczestnik powinien się zgłosić na 
e-mail: ahoj@wakacyjnipiraci.pl. 

Polityka prywatności 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i 
przestrzegania wymogów ochrony danych. Poniżej przedstawimy, 
jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, w jakim celu i na 
jakiej podstawie prawnej. 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych? 

Za przetwarzanie danych odpowiedzialna jest firma HolidayPirates 
GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin. Z inspektorem 
ochrony danych osobowych HolidayPirates GmbH można 
skontaktować się mailowo: datenschutz@urlaubspiraten.de 

2. Jakie dane są wykorzystywane? 

Przetwarzane są dane kontaktowe podane przez Ciebie w ramach 
udziału w konkursie: adres e-mail zwycięzcy, nazwa użytkownika na 
Facebooku, oraz dane logowania, które powstają podczas 
korzystania z naszych systemów informatycznych. Przetwarzamy 
również następujące dane zwycięzcy: adres e-mail, nazwa 
użytkownika na Facebooku oraz imię i nazwisko. 

3. Skąd pochodzą te dane?

Dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie, ponieważ zostały zebrane 
w ramach udziału w konkursie. 

4. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej będą 
przetwarzane moje dane? 

a) Art. 6 ust.1 lit.b) RODO 



Przetwarzamy dane osobowe w kontekście zawarcia umowy i 
realizacji umowy zawartej między Tobą a nami. Przetwarzanie 
odbywa się w celu świadczenia usług gwarantowanych umową, 
takich jak spełnienie ewentualnego roszczenia o przeniesienie 
korzyści oferowanej w ramach konkursu. Podstawą prawną tego 
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W ramach przeprowadzenia i realizacji 
umowy przetwarzamy dane, które nam przekazałeś/aś przy 
zawieraniu umowy lub w trakcie trwania stosunku umowy. Obejmuje 
to w szczególności Twoje dane podstawowe (imię, nazwisko, data 
urodzenia, adres, adres e-mail). 

b) Art. 6 ust.1 lit.a) RODO 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, będziemy 
je przetwarzać w celu określonym w oświadczeniu o wyrażeniu 
zgody. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. 

c) Art. 6 ust.1 lit.f) RODO

Przetwarzamy również Twoje dane na podstawie Art. 6 ust.1 f) 
RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub 
interesów osób trzecich. Dotyczy to w szczególności komunikacji 
wewnętrznej pomiędzy spółkami zależnymi oraz innych celów 
administracyjnych. 

5. Czy dane będą przekazywane dalej? 

W naszej firmie lub grupie firm pracownicy mają dostęp do danych, 
których potrzebują do wypełnienia swoich zobowiązań umownych 
lub prawnych. Ponadto partnerzy, z którymi współpracujemy, mogą 
również otrzymywać od nas dane w tych celach: 

Portal Triverna (adres: Triverna Sp. z o.o.; ul. Niemierzyńska 17A; 
71-441 Szczecin): 

- Przekazywane dane: adres E-Mail, imię i nazwisko 
- Przekazujemy wyłącznie dane zwycięzców konkursu. 
- Dane zostają przekazane wyłącznie w celu przekazania nagrody. 



- Portal Triverna przetwarza dane zwycięzcy do momentu 
przekazania nagrody. 

6. Jakie są moje prawa? 

Masz następujące prawa: 

● Prawo do informacji (art. 15 RODO) 
● Prawo do sprostowania (art. 16 RODO) 
● Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
● Prawo do usunięcia (art. 17 RODO) 
● Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
● Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 

O ile jako podstawę prawną powołujemy się na nasz uzasadniony 
interes (art. 6 ust. 1 f) RODO), przysługuje Wam prawo do sprzeciwu 
zgodnie z art. 21 RODO. Zgodnie z Art. 21 RODO masz prawo w 
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych. Nie będziemy już wówczas przetwarzać danych osobowych 
do celów marketingu bezpośredniego lub związanego z tym 
profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu nie przetwarzamy również 
Twoich danych osobowych w innych celach, chyba że możemy 
udowodnić ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które 
przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub 
przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń 
prawnych (por. Art. 21 ust. 1, ust. 6 RODO, tzw. „ograniczone prawo do 
sprzeciwu”). W takim przypadku musisz wyjaśnić przyczyny sprzeciwu, 
które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. 

7. Czy mam prawo złożyć reklamację? 

Tak, masz możliwość skontaktowania się z nami bezpośrednio lub z 
odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych w celu 
złożenia skargi. Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości 
informacji, dlatego nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz 
jakiekolwiek pytania. 

8. Jak długo będą przechowywane moje dane? 



Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres 
obowiązywania umowy. Jeśli dane nie są już potrzebne do 
wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, regularnie 
usuwamy dane, chociaż musimy przestrzegać ustawowych 
wymogów dotyczących przechowywania (w szczególności § 257 
HGB i § 147 AO). Te wynoszą do 10 lat. O ile dane mają być 
przechowywane w celu zapewnienia dochodzenia roszczeń 
prawnych, okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy 
czym regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata. Jeśli Twoje 
dane są wykorzystywane do celów reklamowych, będziemy je 
przetwarzać tylko do czasu, gdy zgłosisz sprzeciw wobec ich 
wykorzystania lub cofniesz zgodę lub do czasu, gdy ich 
wykorzystanie przestanie być prawnie dozwolone. 

9. Czy muszę podawać swoje dane? 

W ramach naszego stosunku umownego musisz podać dane 
osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy i jej wykonania 
lub które jesteśmy prawnie zobowiązani przetwarzać. Niepodanie 
ich oznaczałoby, że nie możemy zawrzeć z Tobą umowy.


