Regulamin Konkursu „#LaLigaUltimateXpert”

1. Postanowienia ogólne
1.1 Konkurs „#LaLigaUltimateExpert“ (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eleven Sports
Network Sp. z o. o. z siedzibą przy Placu Europejskim 2 w Warszawie, kod pocztowy 00-844, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558277, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (zwaną dalej „Eleven").
1.2 Udział w Konkursie i sposób jego prowadzenia reguluje niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem"),
który uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem") uznaje i akceptuje jako wiążący poprzez
uczestnictwo w Konkursie.
1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, na oficjalnym polskojęzycznym profilu Eleven na
Facebooku pod adresem URL https://pl-pl.facebook.com/ElevenSports.Polska (zwanym dalej
„Fanpage”) w terminie określonym w punkcie 2.1 Regulaminu.
1.4 Fundatorem nagród jest Liga Nacional De Fútbol Profesional (zwana dalej „LaLiga”), z siedzibą przy Calle
Torrelaguna 60 w Madrycie, w Hiszpanii, kod pocztowy 28043, o numerze identyfikacyjnym płatnika VAT
G-78069762.

2. Przebieg Konkursu
2.1 Konkurs trwa od godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 19 grudnia 2020r. do godz. 23:59 czasu
środkowoeuropejskiego letniego (CEST) 20 maja 2021r. Wszelkie zgłoszenia do Konkursu otrzymane po
upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2.2 Konkurs składa się z dwóch części: części pierwszej (zwanej dalej „Etapem Pierwszym”) oraz części
drugiej (zwanej dalej „Etapem Drugim”):
i. Etap Pierwszy rozpoczyna się 19 grudnia 2020r. o godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), a
kończy się 17 maja 2021 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).
ii. Etap Drugi rozpoczyna się 19 maja 2021r. o godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego
(CEST), a kończy się 20 maja 2021 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).
2.3 Na Etap Pierwszy składa się dwadzieścia konkursów (zwanych dalej „Rozgrywkami”) organizowanych w
odniesieniu do wybranych kolejek meczowych ligi LaLiga Santander. Organizację Rozgrywek
zaplanowano w wyszczególnionych poniżej terminach (stan na 19 grudnia 2020 r.), jednak Eleven
zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie trwania Konkursu zarówno liczby Rozgrywek, jak i ich
terminów. O zmianach Eleven będzie informować za pośrednictwem postów na swoim Fanpage’u.

Rozgrywka 1: od godz. 14:00 CET 19 grudnia 2020 do godz. 23.59 CET 21 grudnia 2020
Rozgrywka 2: od godz. 14:00 CET 29 grudnia 2020 do godz. 23.59 CET 31 grudnia 2020
Rozgrywka 3: od godz. 14:00 CET 2 stycznia 2021 do godz. 23.59 CET 4 stycznia 2021
Rozgrywka 4: od godz. 14:00 CET 9 stycznia 2021 do godz. 23.59 CET 11 stycznia 2021

Rozgrywka 5: od godz. 14:00 CET 23 stycznia 2021 do godz. 23.59 CET 25 stycznia 2021
Rozgrywka 6: od godz. 14:00 CET 30 stycznia 2021 do godz. 23.59 CET 1 lutego 2021
Rozgrywka 7: od godz. 14:00 CET 6 lutego 2021 do godz. 23.59 CET 8 lutego 2021
Rozgrywka 8: od godz. 14:00 CET 13 lutego 2021 do godz. 23.59 CET 15 lutego 2021
Rozgrywka 9: od godz. 14:00 CET 20 lutego 2021 do godz. 23.59 CET 22 lutego 2021
Rozgrywka 10: od godz. 14:00 CET 27 lutego 2021 do godz. 23.59 CET 1 marca 2021
Rozgrywka 11: od godz. 14:00 CET 6 marca 2021 do godz. 23.59 CET 8 marca 2021
Rozgrywka 12: od godz. 14:00 CET 13 marca 2021 do godz. 23.59 CET 15 marca 2021
Rozgrywka 13: od godz. 14:00 CET 20 marca 2021 do godz. 23.59 CET 22 marca 2021
Rozgrywka 14: od godz. 14:00 CEST 3 kwietnia 2021 do godz. 23.59 CEST 5 kwietnia 2021
Rozgrywka 15: od godz. 14:00 CEST 10 kwietnia 2021 do godz. 23.59 CEST 12 kwietnia 2021
Rozgrywka 16: od godz. 14:00 CEST 20 kwietnia 2021 do godz. 23.59 CEST 22 kwietnia 2021
Rozgrywka 17: od godz. 14:00 CEST 24 kwietnia 2021 do godz. 23.59 CEST 26 kwietnia 2021
Rozgrywka 18: od godz. 14:00 CEST 1 maja 2021 do godz. 23.59 CEST 3 maja 2021
Rozgrywka 19: od godz. 14:00 CEST 8 maja 2021 do godz. 23.59 CEST 10 maja 2021
Rozgrywka 20: od godz. 14:00 CEST 15 maja 2021 do godz. 23.59 CEST 17 maja 2021

2.4 Aby wziąć udział w Rozgrywce, należy udzielić odpowiedzi na 2 pytania dotyczące LaLiga w jednym
komentarzu pod postem ogłaszającym na Fanpage’u początek danej Rozgrywki i zawierającym treść
pytań. W przypadku pierwszego pytania, sprawdzającego wiedzę Uczestnika na temat LaLiga, należy
podać prawidłową odpowiedź, a w przypadku drugiego pytania, które będzie pytaniem o opinię
Uczestnika na wybrany temat, należy udzielić odpowiedzi w postaci tekstu i / lub zdjęcia i / lub obrazu i
/ lub filmu. Treść odpowiedzi musi zawierać hashtag #LaLigaUltimateXpert. Zgłoszenia bez
wspomnianego hashtaga nie będą uwzględniane.
2.5 Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego uważa się moment, w którym odpowiedź na
odpowiednie pytania konkursowe pojawi się na Fanpage‘u. Zgłoszenie musi zostać zamieszczone pod
postem ogłaszającym początek Rozgrywki przed zakończeniem danej Rozgrywki. Zgłoszenia
zamieszczone lub edytowane po zakończeniu danej Rozgrywki, a także odpowiedzi zamieszczone na
Fanpage’u pod postami nie dotyczącymi Rozgrywki, nie będą brane pod uwagę.
2.6 Zwycięzca Rozgrywki (zwany dalej „Laureatem”) zostanie wyłoniony według zasad określonych w
punkcie 4.2 Regulaminu. Laureat ten otrzyma nagrodę, o której mowa w punkcie 3.1.i Regulaminu.
2.7 Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w dowolnej liczbie Rozgrywek, jednak dany Uczestnik może zostać
Laureatem tylko jednej Rozgrywki podczas trwania Etapu Pierwszego niniejszego Konkursu. Tym samym
Etap Pierwszy Konkursu wyłoni łącznie liczbę Laureatów odpowiadającej liczbie Rozgrywek.
2.8 Laureaci wymienionych w punkcie 2.3 Regulaminu Rozgrywek Etapu Pierwszego będą mieli możliwość
wzięcia udziału w Etapie Drugim. W przypadku, gdy któryś z Laureatów Etapu Pierwszego zrezygnuje z
uczestnictwa w Etapie Drugim, Eleven zastrzega sobie prawo do umożliwienia udziału w Etapie Drugim

Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce pod względem liczby zdobytych punktów w tej samej
Rozgrywce, co Laureat, który zdecydował się nie przystąpić do Etapu Drugiego.
2.9 Aby wziąć udział w Etapie Drugim, Uczestnicy, o których mowa w punkcie 2.8 Regulaminu, muszą
odpowiedzieć na 20 pytań, które otrzymają w wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebooka z
Fanpage’a Eleven. Wszyscy Uczestnicy Etapu Drugiego otrzymają ten sam zestaw pytań, który będzie
składał się z 19 pytań sprawdzających wiedzę o LaLiga oraz 1 pytania o opinię Uczestnika na wybrany
temat. W przypadku pytań sprawdzających wiedzę Uczestnika na temat LaLiga, należy podać prawidłową
odpowiedź, a w przypadku pytania, które będzie pytaniem o opinię, należy udzielić odpowiedzi w postaci
tekstu i / lub zdjęcia i / lub obrazu i / lub filmu. Odpowiedzi należy przesyłać w wiadomości prywatnej na
Facebooku. W przypadku problemów z przesłaniem wiadomości przez Facebook, istnieje możliwość
przesłania odpowiedzi pod adres LaLigaUltimateExpert@elevensports.pl.
2.10 Zwycięzca Etapu Drugiego (zwany dalej „Laureatem Etapu Drugiego”) zostanie wyłoniony na zasadach
określonych w punkcie 4.3 Regulaminu i otrzyma nagrodę , o której mowa w punkcie 3.1.ii Regulaminu.
2.11 Na potrzeby niniejszego Regulaminu Laureaci poszczególnych Rozgrywek i Laureat Etapu Drugiego będą
nazywani dalej zbiorczo „Laureatami”.

3. Informacja o nagrodach
3.1 Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią warunki określone w punktach od 7.1 do 7.10 Regulaminu oraz
zamieszczą zgłoszenia konkursowe w odpowiednim miejscu i czasie zgodnie z zasadami Regulaminu,
będą mieli możliwość wygrania poniżej opisanych nagród:
i.

Każdy Laureat dowolnej Rozgrywki w Etapie Pierwszym otrzymuje nagrodę (zwaną dalej „Nagrodą”),
na którą składa się jedna piłka LaLiga marki Puma (o przybliżonej wartości 10,30 euro) oraz jedna
koszulka wybranego przez Laureata klubu biorącego udział w rozgrywkach LaLiga Santander w sezonie
2020/21 (o przybliżonej wartości 35,00 euro). W jednej Rozgrywce do wygrania jest jedna Nagroda.
Liczba Nagród w Etapie Pierwszym jest ograniczona do jednej dla każdego Laureata.

ii.

Laureat Etapu Drugiego otrzymuje w ramach nagrody (zwanej dalej „Nagrodą Główną”) możliwość
wyjazdu na mecz LaLiga Santander do Hiszpanii w sezonie 2021/22 dla siebie oraz jednej osoby
towarzyszącej, która w dniu zakończenia Konkursu, to jest 20 maja 2021 r., będzie miała ukończone 18
lat. LaLiga pokrywa następujące koszty związane z Nagrodą Główną: przeloty lotnicze z Polski do
Hiszpanii (dla dwóch osób), pobyt dwóch osób w jednym dwuosobowym pokoju w hotelu
czterogwiazdkowym, wstęp na mecz LaLiga Santander (dla dwóch osób), podstawowe posiłki (dla
dwóch osób), zwiedzanie miejscowości, w której odbędzie się mecz (dla dwóch osób) oraz prezenty w
postaci gadżetów LaLiga Santander (dla dwóch osób). Przybliżona wartość Nagrody Głównej wynosi
2400 euro. Wszystkie inne wydatki i ewentualne koszty dodatkowe pokrywane są przez Laureata Etapu
Pierwszego, w tym koszty transportu lokalnego i naziemnego do i z lotniska w Polsce, ubezpieczenia
turystycznego, koszty telefonu i Internetu, dodatkowej żywności i opłaty za room service w hotelu.
Termin wyjazdu oraz mecz zostaną wybrane przez LaLiga, kiedy pozwoli na to sytuacja związana z
pandemią Covid-19, a w szczególności wynikające z niej ograniczenia w podróżowaniu oraz
uczestniczeniu w wydarzeniach sportowych.

3.2 Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody lub Nagrody Głównej na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju. Roszczenie o Nagrody lub Nagrodę Główną nie podlega przeniesieniu. W przypadku

zrzeczenia się Nagrody lub Nagrody Głównej przez Laureata, Laureatowi nie przysługuje żaden
ekwiwalent.
3.3 W przypadku, gdy Nagroda lub Nagroda Główna zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa podlega opodatkowaniu, Laureat każdorazowo otrzyma dodatkowo (tj. oprócz Nagrody Głównej
lub Nagrody) nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości Nagrody Głównej (lub Nagrody). Eleven,
jako fundator nagrody pieniężnej , potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10%
wartości nagrody pieniężnej (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych
w konkursach i odprowadzi stosowny podatek do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu Laureat
zobowiązany będzie przekazać Eleven wszelkie niezbędne dane. Brak przekazania stosownych danych
niezbędnych do rozliczenia podatku od wygranych powoduje utratę prawa Laureata do Nagrody
Głównej (lub Nagrody).
3.4 Na potrzeby niniejszego Regulaminu Nagroda i Nagroda Główną będą nazywane dalej zbiorczo
„Nagrodami”.

4. Zasady przyznawania Nagród
4.1 Nagrody przyznaje jury Konkursu (zwane dalej „Jury”), które składa się z pracowników i
współpracowników Eleven oraz partnerów Eleven.
4.2 W przypadku każdej z Rozgrywek Etapu Pierwszego Jury w ciągu 7 dni od zakończenia danej Rozgrywki
dokona wstępnej selekcji dziesięciu zgłoszeń, które będą zawierały poprawną odpowiedź na pytanie
sprawdzające wiedzę o rozgrywkach LaLiga i jednocześnie będą wyróżniać się wśród innych zgłoszeń
odpowiedzią na drugie pytanie, to jest będą szczególnie interesujące i / lub oryginalne i / lub kreatywne.
Następnie, w ciągu kolejnych 7 dni, każdy członek Jury przyzna wyselekcjonowanym odpowiedziom,
według własnego uznania i kierując się poziomem merytorycznym i / lub kreatywnością odpowiedzi,
punkty od 1 do 10 (przy czym 1 punkt oznacza notę najniższą, a 10 punktów najwyższą). Punkty przyznane
przez wszystkich członków Jury zostaną zsumowane dla każdego ocenianego zgłoszenia. Autor
zgłoszenia, które dostanie łącznie najwyższą liczbę punktów, zostanie Laureatem danej Rozgrywki i
otrzyma Nagrodę, o której mowa w punkcie 3.1.i Regulaminu.
4.3 W przypadku Etapu Drugiego, w ciągu 7 dni od jego zakończenia każdy członek Jury przyzna każdemu
zgłoszeniu, które zawiera poprawne odpowiedzi na wszystkie dziewiętnaście pytań sprawdzających
wiedzę o rozgrywkach LaLiga, punkty za odpowiedź na dwudzieste pytanie od 1 do 20 (przy czym 1 punkt
oznacza notę najniższą, a 20 punktów notę najwyższą) według własnego uznania i kierując się poziomem
merytorycznym i / lub kreatywnością odpowiedzi. Punkty przyznane przez wszystkich członków Jury
zostaną zsumowane dla każdego ocenianego zgłoszenia. Autor zgłoszenia, które dostanie łącznie
najwyższą liczbę punktów, zostanie Laureatem Drugiego Etapu (i zarazem całego Konkursu) i otrzyma
nagrodę, o której mowa w punkcie 3.1.ii Regulaminu.
4.4 Eleven zastrzega sobie prawo do wybrania innego Laureata którejkolwiek Rozgrywki Etapu Pierwszego
lub / i Laureata Etapu Drugiego spośród pozostałych zgłoszeń w następujących przypadkach:
i.

Eleven zażądał zwrotu Nagród, które zostały już przyznane, w sytuacjach, o których mowa w
punkcie 4.5 Regulaminu;

ii.

Laureat lub Laureat Nagrody Głównej nie skontaktuje się z Eleven po otrzymaniu powiadomienia
w terminie, o którym w mowa punkcie 5.2 Regulaminu i / lub nie przekaże Eleven wymaganych
informacji, o których mowa jest również w punkcie 5.2 Regulaminu;

iii.

Laureat odmówi podania danych osobowych niezbędnych do wydania Nagrody lub poda
nieprawdziwe dane osobowe.

W przypadku odebrania Laureatowi Nagrody lub Nagrody Głównej, innym Laureatem zostanie kolejny
Uczestnik z największą liczbą przyznanych punktów – odpowiednio w danej Rozgrywce lub w Etapie
Drugim.
4.5 Eleven może zażądać zwrotu Nagród, które zostały już przyznane, od Uczestników, którzy nie spełnią
warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w punktach od 7.1 do 7.10.

5. Informacja o sposobie ogłaszania Laureatów oraz wydawania przyznanych im Nagród.
5.1 Eleven opublikuje ogłoszenia o Laureatach na Fanpage’u w niżej określonych terminach:
i. Laureaci każdej z Rozgrywek w Etapie Pierwszym będą ogłaszani w ciągu 14 dni od zakończenia
Rozgrywki, którą wygrali;
ii. Laureat Etapu Drugiego zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od zakończenia Etapu Drugiego.
Jednocześnie Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej również za pośrednictwem prywatnej
wiadomości na Facebooku wysłanej z Fanpage’a Eleven na konta, z których zgłaszali swoje prace.
5.2 Laureaci są zobowiązani skontaktować się z Eleven w ciągu 7 dni po wysłaniu przez Eleven
powiadomienia i dostarczyć informacje, o które Eleven poprosi w mailu powiadamiającym o wygranej i
które będą niezbędne do wydania Laureatom Nagród, takie jak adres pocztowy i numer telefonu, a w
przypadku Laureata Nagrody Głównej – dane konieczne do wykonania rezerwacji lotniczych i
hotelowych. W przypadku niedotrzymania wyżej określonego terminu lub nieprzesłania wymaganych
informacji odpowiednia Nagroda przepadnie i inny Laureat zostanie wybrany zgodnie z postanowieniami
z punktu 4.4 Regulaminu.
5.3 Nagrody przyznane w Etapie Pierwszym zostaną wydane Laureatom na koszt Eleven przesyłką kurierską
dostarczoną w obrębie granic Polski w ciągu 30 dni od otrzymania od Laureata kompletnych informacji,
o których mowa w punkcie 5.2 Regulaminu.
5.4 Nagroda Główna zostanie dostarczona Laureatowi Drugiego Etapu w postaci biletów elektronicznych i /
lub voucherów i / lub dokumentów potwierdzających dokonanie rezerwacji. Niektóre elementy mogą
zostać dostarczone wspomnianemu Laureatowi w trakcie trwania wyjazdu.
5.5 Po wykonaniu rezerwacji lotniczych i hotelowych przez LaLiga każda opłata za jej zmianę będzie
musiała zostać pokryta przez Laureata Drugiego Etapu, jeśli zechce on zmienić loty lub daty podróży.
5.6 Laureat Drugiego Etapu i jego osoba towarzysząca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadanie
dokumentów niezbędnych do odbycia podróży (np. ważny paszport, wizę). Muszą oni ponadto mieć
możliwość i wykazać chęć odbycia podróży do Hiszpanii w wyznaczonym przez LaLiga terminie. Jeżeli nie
będą oni mogli odbyć podróży we wskazanym terminie, decyzją Jury Nagroda Główna przypadnie
innemu Uczestnikowi lub nie zostanie przyznana w ogóle.
5.7 Eleven i LaLiga nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości powstałe przy
wydawaniu i rozliczaniu Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku

podania błędnych danych lub niepoinformowania o zmianie danych. W przypadku, gdy Nagroda zostanie
dostarczona pod niewłaściwy adres z winy Laureata, Nagroda ta przepada.

6. Warunki uczestnictwa w Konkursie
6.1 Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (mające ukończone 18 lat
w dniu dokonania zgłoszenia konkursowego), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki określone w tym Regulaminie,
z wyłączeniem osób o których mowa w punkcie 6.2 Regulaminu.
6.2 Pracownicy i współpracownicy Eleven oraz firm powiązanych z Eleven zaangażowanych w realizację
Konkursu, a także małżonkowie, dzieci i rodzice wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie osób, są
wykluczeni z uczestnictwa w Konkursie.
6.3 Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z obowiązkiem dokonania jakiegokolwiek zakupu.
6.4 Aby wziąć udział w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Facebook.
Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wytycznych i zasad Facebooka, które obowiązują
użytkowników Facebooka.
6.5 Uczestnik oświadcza, iż podaje swoje i prawdziwe dane osobowe podczas uczestnictwa w Konkursie.
Podanie jakichkolwiek fałszywych danych osobowych przez Uczestnika upoważnia Eleven do wykluczenia
go z Konkursu.
6.6 Uczestnicy, którzy w sposób nielegalny lub niezgodny z niniejszym Regulaminem uzyskają przewagę w
stosunku do innych Uczestników lub których zgłoszenia konkursowe zawierają niemoralne, oszczercze,
dyskryminujące, obrzydliwe albo inne nielegalne treści lub które pokazują lub wzywają do działań
bezprawnych lub są w konflikcie z warunkami użytkowania Facebooka, będą również wykluczeni z
Konkursu.
6.7 Automatyczne zgłoszenia wygenerowane komputerowo, wielokrotne zgłoszenia do Konkursu lub
zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem więcej niż jednego konta społecznościowego, w szczególności
za pośrednictwem konta fikcyjnego, są niedozwolone i nie będą rozpatrywane.
6.8 Udział w Konkursie wiąże się z tworzeniem i przesyłaniem tekstów i innych materiałów. Uczestnik
automatycznie przenosi na Eleven oraz LaLiga wszelkie prawa do własności intelektualnej w stosunku do
przesłanych materiałów bez jakichkolwiek opłat, a prawa te odnoszą się do wszelkich pól wykorzystania
i obowiązują przez cały okres swojej ważności i mogą być wykorzystywane w związku z Konkursem i bez
żadnych dalszych ograniczeń, w tym ograniczeń terytorialnych, w zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa. Przeniesienie praw obejmuje prawo do reprodukcji, dystrybucji i / lub wprowadzania zmian w
materiale z wykorzystaniem wszelkich mediów i procesów oraz przy użyciu wszelkich nośników.
6.9 Uczestnik oświadcza, że posiada całkowite prawa autorskie do wszelkich wykorzystanych w swojej
odpowiedzi materiałów (np. zdjęć, filmów, muzyki) lub posiada formalną zgodę na ich publikację.
Uczestnik gwarantuje niniejszym, za wszystkich innych posiadaczy praw autorskich dotyczących jego
zgłoszenia konkursowego, że przenoszą oni posiadane prawa do materiałów wykorzystanych w
zgłoszeniu konkursowym na Eleven i LaLiga w sposób opisany w punkcie 6.8 Regulaminu.
6.10 Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza żadnych przepisów prawa ani
chronionych prawem praw osób trzecich, w tym prawa do prywatności i prawa do wizerunku. Uczestnik
potwierdza, że uzyskał uprzednią zgodę od osób sportretowanych w materiale na zgłoszenie materiału

do Konkursu i jego publikację we wszelkiego rodzaju mediach wykorzystywanych przez Eleven i LaLiga.
Jeżeli w materiale przedstawione są osoby niepełnoletnie, Uczestnik potwierdza uzyskanie zgody od ich
rodziców lub opiekunów prawnych. Materiał zgłoszony przez Uczestnika nie może przedstawiać sytuacji
obraźliwej dla stron trzecich, ani nie może spowodować sytuacji niebezpiecznej dla Uczestnika lub innej
osoby przedstawionej w materiale.
6.11 Eleven zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów, które nie spełniają warunków określonych w tym
Regulaminie i wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy je zgłosili.
6.12 Uczestnik w pełni zwalnia Eleven i LaLiga na czas nieokreślony od odpowiedzialności, kosztów (w tym
uzasadnionych kosztów prawnych), wydatków, szkód i strat ponoszonych lub poniesionych w związku
lub w konsekwencji naruszenia oświadczeń złożonych w punktach od 6.9 i 6.10 Regulaminu.

7. Ochrona danych osobowych, prywatność oraz zgoda na udział w relacjach tekstowych, wizualnych i
audiowizualnych
7.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem danych
osobowych Uczestników Konkursu jest Eleven Sports Network Sp. z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 2, 00844 Warszawa, a przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną pod adres
poland.dpo@elevensports.com.
7.2 Dane osobowe podane przez Uczestników (takie jak nazwa użytkownika Facebooka, imię, nazwisko czy
Facebook ID) i Laureatów Konkursu (takie jak nazwa użytkownika Facebooka, FB ID, imię, nazwisko, adres
e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, a w przypadku Laureata Nagrody Głównej i jego osoby
towarzyszącej również dane niezbędne do wykonania rezerwacji lotniczych i hotelowych) będą
przetwarzane przez Eleven wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz, w
przypadku Laureatów, wydania Nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6, ust. 1 lit. f RODO).
7.3 Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że publikacja nazwy użytkownika mediów
społecznościowych Laureata, imienia i nazwiska, a także nazwy kraju w oficjalnych mediach Eleven oraz
LaLiga, w tym mediach społecznościowych, w celu promowania konkursu oraz poinformowania
odpowiedniego Laureata i innych użytkowników tych mediów o przyznaniu Nagród i Nagrody Głównej,
a także relacja z realizacji Nagrody Głównej, stanowi część uczestnictwa w Konkursie. Podstawą prawną
działania jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.
7.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie Nagród.
Laureat, który odmawia podania danych osobowych, traci prawo do Nagrody lub Nagrody Głównej, a
Jury ma prawo przyznać tę Nagrodę lub Nagrodę Główną innemu Uczestnikowi, zgodnie z punktem 4.4
Regulaminu.
7.5 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7.6 Eleven na podstawie odrębnej umowy powierzył przetwarzanie danych partnerowi Testa
Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy czym oba te podmioty będą przetwarzać dane
wyłącznie w celach wskazanych w punkcie 7.2 Regulaminu i tylko zgodnie z poleceniami administratora.
7.7 W przypadku, gdyby Nagrody miała zostać dostarczone przez LaLiga lub dostawców usług dla Eleven, na
przykład przez firmę kurierską, Eleven ma prawo udostępnić dane odpowiedniego Laureata LaLiga lub
dostawcy usług, aby mógł on skontaktować się z Laureatem. Podstawą prawną takiego działania jest art.
6, ust. 1, lit. b RODO.
7.8 Dane osobowe (z wyłączeniem danych Laureatów) nie będą przechowywane ani procesowane po
zakończeniu Konkursu. Dane osobowe Laureatów zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym zakończy się Konkurs.
7.9 Przyjmując Nagrodę Główną, o której mowa w punkcie 3.1.ii Regulaminu, Laureat oraz jego osoba
towarzysząca akceptują to, że wyjazd, w którym będą brali udział, będzie relacjonowany w mediach
własnych i społecznościowych Eleven i LaLiga. Relacje mogące obejmować teksty, zdjęcia i filmy
przedstawiające Laureata i jego osobę towarzyszącą nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń z
ich strony.

8.

Reklamacje

8.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem i
pocztowym adresem zwrotnym pod adresem: Eleven Sports Network Sp. z o. o., Plac Europejski 2, 00844, Warszawa, z dopiskiem „Konkurs #LaLigaUltimateXpert”. Reklamacje należy wysłać listem
poleconym nie później niż 7 dni od zakończenia Konkursu.
8.2 Reklamacje rozpatrywane będą przez Eleven w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w
sprawie reklamacji zostanie przesłana pod adres pocztowy wskazany przez osobę wnoszącą daną
reklamację. W przypadku braku zwrotnego adresu pocztowego reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
8.3 Odpowiedź Eleven na reklamację będzie odpowiedzią ostateczną i nie będzie podlegać odwołaniu.
8.4 Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Eleven zastrzega sobie prawo do zawieszenia, skrócenia lub zakończenia Konkursu w dowolnym czasie, a
także do zmiany zasad Konkursu, jeśli okoliczności będą tego wymagały. Zwłaszcza przyczyny związane z
technologią i / lub sprawami prawnymi, w wyniku których Konkurs nie może być już prawidłowo
prowadzony, mogą być podstawą do zakończenia Konkursu. Informacje o ewentualnych zmianach będą
zamieszczane na Fanpage‘u Eleven.
9.2 Eleven nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych,
serwerów oraz platformy Facebook, a także stałe lub czasowe zablokowanie Fanpage’a, które mogą
wpłynąć na przebieg Konkursu, a w szczególności na zamieszczanie zgłoszeń konkursowych przez
Uczestników.
9.3 Eleven i LaLiga nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków
wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym odwołanie lub zawieszenie Konkursu bądź problemy z
wydaniem Nagrody lub Nagrody Głównej, jeżeli będzie to skutkiem zdarzeń będących poza ich kontrolą,

między innymi odwołania lotów czy wystąpienia siły wyższej, w szczególności wystąpienia działań
wojennych, powodzi, pożaru, działań terrorystycznych, strajków i chorób.
9.4 Uczestnik przyjmuje, że Eleven jest jedynie organizatorem tego konkursu, a nie zdarzenia związanego z
realizacją Nagrody Głównej i że w żadnych okolicznościach Eleven nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne straty poniesione przez Uczestnika w efekcie udziału w zdarzeniu.
9.5 W żadnym przypadku Eleven i LaLiga nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, wynikowe,
uboczne, szczególne, domniemane lub nawiązki ani za jakąkolwiek inną utratę zysków lub przychodu
Uczestnika. W żadnym przypadku łączna odpowiedzialność Eleven ani LaLiga, określona w Regulaminie,
nie przekroczy wartości przyznanych Nagród, włączając w to opłaty prawników.
9.6 Błędy drukarskie lub omyłki pisarskie, błędy w druku lub inne błędy nie mogą stanowić podstawy
jakichkolwiek zobowiązań po stronie Eleven lub LaLiga.
9.7 Konkurs nie jest powiązany z Facebookiem i nie jest sponsorowany, wspierany ani organizowany w żaden
sposób przez Facebooka. Facebook nie jest podmiotem kontaktowym w Konkursie. Pytania dotyczące
Konkursu należy kierować wyłącznie do Eleven na adres LaLigaUltimateXpert@elevensports.pl.
9.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na
terytorium Polski. Spory odnoszące się i wynikające z przebiegu Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Eleven.
9.9 Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Eleven na stronie https://www.elevensports.pl/.
9.10 Regulamin obowiązuje od 19 grudnia 2020 r.

