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Regulamin rankingu 
„Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” 

Dziennika Gazety Prawnej 
 

§ 1 
Cel 

1. Celem Rankingu jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów gminnych 
wyróżniających się dużą aktywnością w zakresie wspierania kultury fizycznej dzieci i 
młodzieży na swoim terenie, upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej, 
dofinansowania zadań związanych z aktywnością ruchową społeczeństwa z 
uwzględnieniem m.in. budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych. 

§ 2 
Definicje 

W niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) poniższe wyrażenia otrzymują następujące 
znaczenie: 

a) Ranking – ranking „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”, tworzony wspólnie 
przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej oraz Partnera Merytorycznego; wyniki 
Rankingu zostaną ogłoszone 16 października 2018 r. podczas Konferencji Czas wolny 
Polaków w Kielcach,  

b) Organizator - Infor Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, 01-
042 Warszawa, NIP 5272575823, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 
307225, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 29.421.550, zł, wydawca 
„Dziennika Gazety Prawnej"; 

c) Partner Merytoryczny - Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Tadeusza Kościuszki 13a/1, 87-100 Toruń, 
NIP 8792693370, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy w 
Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000685480, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000, zł (w całości 
opłacony); 

d) Koordynator – osoba wyznaczona przez Organizatora do koordynowania 
postępowania rankingowego (dane wskazane w § 9); 

e) Zgłaszający - gmina, miasto które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Rankingu. 
f) Osoba Kontaktowa - osoba wyznaczona przez Wójta/Burmistrza/ 

Prezydenta/Starostę do przesłania formularza zgłoszeniowego oraz kontaktu z 
Organizatorem i Partnerem Merytorycznym Rankingu; 

g) Kapituła – trzyosobowe  grono ekspertów powołane przez Organizatora 
 

 
§ 3 

Postanowienia ogólne 
1. Zgłoszenia oceniane będą w kategoriach:  

 
 

a)  Gminy wiejskie,  
b)  Gminy miejsko-wiejskie,  
c)  Miasta do 100 tys. mieszkańców oraz  
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d)  Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.  
 

 
2. Treść ankiet przesłanych przez Zgłaszającego pozostaje tajna i nie może zostać 

udostępniona. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów 

niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem. 
 
 

§ 4 
Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 10 września 2018 r. do 26 września 2018 r. 
Organizator może przedłużyć czas przyjmowania zgłoszeń. 

2. Udział w Rankingu nie wiąże się z żadnymi opłatami. 
3. Zgłoszenia odbywają się jedynie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety w 

formie elektronicznej. Dostęp do ankiety będzie możliwy poprzez wypełnienie 
odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: 
www.gazetaprawna.pl/aktywizacjasportowa2018    
Wraz z wypełnioną ankietą Osoba Kontaktowa jest zobligowana do przesłania skanu 
wypełnionego i podpisanego przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta załącznika 1 
dołączonego do Regulaminu. Uzupełniony załącznik należy przesłać na adres e-mail: 
rafal.zielinski@infor.pl. Wypełnienie ankiety bez przesłania skanu wypełnionego i 
podpisanego załącznika 1 zostanie uznane za nieważne. 

4. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do Organizatora, czyli wydawcy tytułu 
pasowego Dziennik Gazeta Prawna. 

 
§ 5 

Przedstawione dane 
1. Ranking tworzony jest na podstawie danych przesłanych przez Zgłaszającego w 

formie uzupełnionej ankiety elektronicznej. 
2. Dane, które zostaną wprowadzone do systemu, nie powinny być zmieniane. Możliwe 

jest jednak, w sytuacjach wyjątkowych, dokonanie korekty wprowadzonych danych. 
W takiej sytuacji należy przekazać informacje o danych, które zostały wprowadzone 
w sposób nieprawidłowy, do pana Rafała Zielińskiego z Dziennika Gazety Prawnej 
(dane kontaktowe znajdują się w par. 9). Przekazanie informacji musi nastąpić do 
dnia 26 września 2018 r. włącznie, chyba że Organizator zmieni termin przyjmowania 
zgłoszeń, ale wówczas tylko do końca tego terminu. 

3. Wysyłając uzupełnioną ankietę, Osoba Kontaktowa oświadcza, że przesłane dane 
są zgodne ze stanem faktycznym. Zgłaszający tym samym potwierdza kategorie w 
której bierze udział. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane zatajone bądź zmodyfikowane 
przez samorząd, niezgodne ze stanem faktycznym. 

5. Organizator może kontaktować się z Osobami Kontaktowymi w celu weryfikacji 
danych podanych w ankiecie. 

6. Dane przesłane przez Osobę Kontaktową stanowią podstawę do stworzenia listy 
rankingowej. W przypadku nieuzupełnienia wszystkich odpowiedzi lub powstania 

http://www.gazetaprawna.pl/aktywizacjasportowa2018
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błędów w przesłanych danych, dla danego wskaźnika, którego pytanie dotyczy, 
przyjmuje się zero punktów. 

7. Wszystkie uzyskane przez Organizatora dane zostaną wykorzystane jedynie do 
stworzenia listy rankingowej. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie danych 
podawanych w ankiecie oraz oświadczeń przekazanych w ramach zgłoszenia przez 
Zgłaszającego pod kątem ich kompletności i prawdziwości oraz do odrzucenia 
zgłoszenia (odmowy uczestnictwa w Rankingu), gdy informacje podane w zgłoszeniu 
okażą się nieprawdziwe. 

9. Organizator nie musi informować Zgłaszającego o  odmowie uczestnictwa w 
Rankingu. 
 

 
§ 6 

Harmonogram 
1. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26 września 2018 r. Rozumie się przez to 

wypełnienie ankiety w całości wraz z przesłaniem skanu zgłoszenia stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wypełnionego i podpisanego przez Wójta/ 
Burmistrza/ Prezydenta/ na adres: rafal.zielinski@infor.pl. 

2. Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu 16 października 2018 r. podczas 
konferencji „Czas wolny Polaków”, która odbędzie się w Kielcach. 
 

§ 7 
Kryteria oceny i punktacja  

Ranking jest tworzony w oparciu o liczbę punktów przyznanych za działania gminy w 
obszarze szeroko pojętej aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. W przypadku 
nieuzupełnienia wszystkich odpowiedzi lub powstania błędów w przesłanych danych, 
dla danego wskaźnika, którego pytanie dotyczy, przyjmuje się zero punktów. 
  

W rankingu wyłonionych zostanie 4 zwycięzców, po jednym w każdej kategorii. 
Wyróżnionych zostanie łącznie do 10 gmin i miast w każdej z kategorii. 

Zwycięzcą rankingu zostaje gmina, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.  
 
 

                                                                       § 8  
Regulamin 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 roku.  
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

www.gazetaprawna.pl/aktywizacjasportowa2018   
3. W wyjątkowych przypadkach i z ważnych przyczyn Organizator może zmienić 

Regulamin już po rozpoczęciu postępowania rankingowego, o czym Zgłaszający 
zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 
 
 
 

 
§ 9  

http://www.gazetaprawna.pl/aktywizacjasportowa2018
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Informacje dodatkowe 
W sprawach proceduralnych i formalnych informacji odnośnie rankingu udziela: 

 Dziennik Gazeta Prawna – Rafał Zieliński (Koordynator), 
rafal.zielinski@infor.pl, +48 882 100 988. 

                      W sprawach merytorycznych informacji odnośnie rankingu udziela: 
 Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. - Mateusz Trawiński 

(Koordynator), ranking@centropolis.pl, +48 572 506 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10. 
Dane osobowe 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o. o.  z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72 i Centrum Innowacji 
Społeczno-Samorządowych CentroPolis Spółka Akcyjna, w Toruniu przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 13a/1, oraz współadministratorami są INFOR PL S.A. z 
siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: 
ul. Okopowa 58/72 Warszawa. 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych INFOR Biznes Sp. z o. o. można kontaktować się 
pisząc na adres: iod@infor.pl lub na adres INFOR Biznes Sp. z o. o., ul. Okopowa 
58/72, 01-042 Warszawa. 

3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z udziałem w rankingu będą 
przetwarzane w następujących celach: 
a. Związanych z udziałem w rankingu 
b. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR 
c. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy 

INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami 

d. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia 
analiz, sporządzania raportów i statystyk, 

e. dochodzenia roszczeń,  

f. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, 
g. archiwizacji. 

 
4) Przez Grupę INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., 

szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/ 
5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie: 

a. udzielona zgoda 
b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana 

żądanie przed zawarciem umowy, 

mailto:rafal.zielinski@infor.pl
mailto:ranking@centropolis.pl
mailto:iod@infor.pl
http://holding.infor.pl/
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c. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na 
Pani/Pana pisma i wnioski, 

d. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 
 

6) Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
a. procesorom w związku ze zleconymi przez INFOR BIZNES Sp. z o. o. oraz 

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis Spółka 
Akcyjna działaniami realizowanymi w imieniu INFOR BIZNES Sp. z o. o., 

b. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
c. podmiotom kontrolnym i nadzorczym, 

 
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w 
jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 
a. otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania 

zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych 
b. czasu obowiązywania umowy,  
c. przepisy prawa, które mogą obligować INFOR BIZNES Sp. z o. o. lub 

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis Spółka 
Akcyjna  do przetwarzania danych przez określny czas,  

d. okres, który jest niezbędny do obrony interesów INFOR BIZNES Sp. z o. o. 
lub Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis Spółka 
Akcyjna 

 
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, 
b. sprostowania danych,  
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, 
f. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. 

 
10) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 
cofnięciem. 
 

11) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych przez INFOR BIZNES Sp. z o. o., lub Centrum Innowacji 
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Społeczno-Samorządowych CentroPolis Spółka Akcyjna ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 

12) INFOR BIZNES Sp. z o. o. i Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych 
CentroPolis Spółka Akcyjna nie korzysta z systemów służących do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
13) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych przez INFOR BIZNES Sp. z o. o. prosimy kierować na adres 
Administratora z dopiskiem "Dane osobowe". 
 

14) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis 
Spółka Akcyjna prosimy kierować na adres administratora na skrzynkę 
ranking@centropolis.pl  

 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu rankingu sprawuje Organizator.  
2. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na publikację imienia, nazwiska, miejscowości 

zamieszkania/siedziby lub nazwy laureata lub uczestnika wyróżnionego, a także 
publikacji wizerunku tych osób lub ich przedstawicieli, w mediach i na stronach 
internetowych Organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ranking@centropolis.pl
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Załącznik 1 
 

ZGŁOSZENIE 
 
1. Ja niżej podpisany/a wójt/burmistrz/prezydent miasta*  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
[miasto/gmina] zgłaszam ww. gminę/miasto* do postępowania rankingowego „Aktywizacja 
sportowa dzieci i młodzieży”. 
 
2. Jako osobę kontaktową, upoważnioną do podawania informacji na temat gminy/miasta, 
wskazuję następującą osobę: 
 

a) Imię i nazwisko ........................................................... 
 

b) Stanowisko........................................................... 
 

c) Adrese-mail........................................................... 
 

d) Nr telefonu ........................................................... 
 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem postępowania rankingowego i akceptuje 
jego treść, oraz zapewniam organizatora, że wszelkie dane dostarczone mu przez ww. osobę 
kontaktową będą w chwili jej podania zgodne ze stanem rzeczywistym.  
 
 
 
 
   
......................................... 
                (data)                                                                    (imię i nazwisko, podpis i pieczęć) 
  
                                                                                              ………………………………… 
 
 
 
 
* (niepotrzebne skreślić) 


