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Regulamin wewnętrznego programu    

  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu pod nazwą Hochland Challenge dla 

pracowników i współpracowników Hochland (zwanego dalej Programem)”.  

2. Organizatorem Programu jest Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2,         

64-530 Kaźmierz (dalej „Organizator” lub „Hochland”). 

3. Celem Programu jest promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród pracowników 

i współpracowników Hochland, a przede wszystkim biegania i jazdy na rowerze jako najprostszych i 

ogólnodostępnych form ruchu oraz zachęcanie do zdrowej rywalizacji oraz współpracy zespołowej 

poprzez udział w osiągnięciu celu charytatywnego, rywalizacjach konkursowych oraz udział w 

zorganizowanych imprezach sportowych.  

4. Do programu może przystąpić każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą świadcząca usługi Organizatorowi na podstawie stałej umowy o 

współpracy (zwana dalej „Uczestnikiem”), z wyłączeniem osób zasiadających w Komisji programu, o 

której mowa w § 5 ust. 10 niniejszego Regulaminu. 

 5. Każdy Uczestnik może przystąpić do Programu dokonując rejestracji na platformie 

hochlandchallenge.worksmile.com (zwanej dalej „Platformą”) i za jej pomocą zapisywać swoje 

aktywności GPS korzystając z aplikacji na telefon lub zegarek, aby przyczynić się do osiągnięcia 

firmowego wyzwania charytatywnego oraz aby walczyć o nagrody biorąc udział w rywalizacjach 

indywidualnych lub grupowych oraz zapisywać się na imprezy sportowe (tj. biegi lub rajdy rowerowe) 

na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.  

6. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Uczestnictwo w Programie wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

 8. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie platformy hochlandchallenge.worksmile.com.  

9. Program trwa 4 miesiące (tj. od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r.) Z możliwością jego przedłużenia na 

kolejne miesiące . 

§ 2. 

2. ZADANIE KONKURSOWE – WYZWANIE CHARYTATYWNE I RYWALIZACJE 

 1. Zadanie konkursowe polega na zbieraniu przez Uczestników wyników spalonych kalorii, które są 

mierzone przez aplikacje w trakcie dowolnej liczby przejazdów/biegów/spacerów (zwanych dalej 

łącznie „Przejazdem”). Przejazd rejestrowany będzie automatycznie (za pośrednictwem jednej z 

aplikacji mobilnych dostępnych w zakładce platformy o nazwie „Integracje”).  

2. Do poprawnego wykonania zadania konkursowego wymagane jest:  
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1) zarejestrowanie się na Platformie (zwane dalej „Zgłoszeniem konkursowym”). Rejestracja polega na 

podaniu danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, numer pracowniczy (w przypadku 

pracowników Organizatora). Uczestnik może podać także dodatkowe informacje, które pozwolą 

przeliczyć pokonywane kilometry na kalorie i będą widoczne tylko dla samego zarejestrowanego tj. 

płeć, rok urodzenia, waga, wzrost,  

2) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,  

3) wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Platformie poprzez zaznaczenie stosownego 

checkboxu w ustawieniach profilu, 

3) zainstalowanie na smartfonie jednej z aplikacji, które śledzą aktywność fizyczną za pomocą sygnału 

GPS oraz zintegrowanie aplikacji, którą wcześniej Uczestnik pobrał na smartfon z Google Play, App 

Store lub Windows Store ze swoim profilem na Platformie.  

3. Do poprawnego wykonania zadania konkursowego zalecane jest dołączenie do dowolnej liczby 

rywalizacji grupowych lub indywidualnych, które odbywają się w wyznaczonym czasie,  wskazanym w 

opisie każdej rywalizacji. Dołączenie do nich nie jest obowiązkowe.  

4. Każdy Uczestnik, korzystając z Platformy i rejestrując swoje aktywności, wspiera osiągnięcie 

wspólnego celu charytatywnego, o którym mowa w § 3.  

5. Uczestnik może opublikować w Platformie zdjęcia zawierające swój wizerunek całkowicie 

dobrowolnie, przy czym publikacja taka nie jest niezbędna do wykonania zadania konkursowego. Jeśli 

Użytkownik doda zdjęcie, może je w każdym czasie zmienić lub usunąć. Umieszczone zdjęcie będzie 

widoczne dla innych użytkowników Platformy, w tym Organizatora, w oparciu o zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku. Dodatkowo Organizator może wykorzystać udostępnione w Platformie 

zdjęcia, jak również inne materiały wykonane w związku z Programem, na których zostanie utrwalony 

wizerunek Uczestnika, dla celu promocyjnego, marketingowego oraz public relations związanego z 

Hochland Challenge na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.  

§ 3 CEL CHARYTATYWNY 

1. Cel charytatywny polega na wsparciu wybranego przez organizatora podmiotu zajmującego się 

działalnością charytatywną (Fundacji, Stowarzyszenia itp.). Podmiot ten oraz dokładny cel 

charytatywny zostanie każdorazowo wskazany w opisie wyzwania. Rywalizacja rozpocznie się oraz 

zakończy w terminach każdorazowo wskazanych w opisie wyzwania charytatywnego. Cel zostanie 

osiągnięty po przekroczeniu przez wszystkich Uczestników Programu łącznej liczby spalonych kalorii 

wskazanych w wyzwaniu.  

2. Organizator oświadcza, iż za osiągnięcie celu wskazanego w wyzwaniu poprzez spalenie kalorii 

wskazanych w wyzwaniu przez wszystkich Uczestników Programu, po jego osiągnięciu, Organizator 

przekaże darowiznę na cel charytatywny, w kwocie każdorazowo wskazanej w wyzwaniu.  

3. Udział w wyzwaniu głównym dotyczącym Celu charytatywnego jest co do zasady obligatoryjny dla 

wszystkich Uczestników Programu. Uczestnik przypisywany jest do udziału w tym wyzwaniu 

automatycznie. Jeżeli jednak Uczestnik nie będzie mógł lub chciał brać udziału we wskazanym 

wyzwaniu, może wypisać się z Uczestnictwa wysyłając wiadomość na adres support@worksmile.com.  

4. Wypisanie się z udziału w wyzwaniu dotyczącym Celu charytatywnego nie wyłącza możliwości 

brania udziału w Rywalizacjach, o których mowa § 4.  
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§ 4 RYWALIZACJE KONKURSOWE 

1. Organizator będzie na bieżąco informować na Platformie, w zakładce Rywalizacje, o kolejnych 

wyzwaniach (zwanych dalej „Rywalizacje”), które będą polegać na wykonaniu zadania tj. pokonaniu 

określonego dystansu, spaleniu kalorii lub innego parametru mierzonego w aplikacji w określonym 

czasie skierowanych do wskazanych grup, np. rowerzystów, biegaczy, piechurów itd. Cel 

charytatywny, jest jedyną Rywalizacją, do której wszyscy Uczestnicy są dodani automatycznie. 

 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie Rywalizacji – zarówno grupowych i 

indywidualnych organizowanych przez Organizatora.  

3. Dodatkowo managerowie Organizatora, pragnący zorganizować Rywalizację w swoim dziale lub 

między działami, otrzymają wsparcie Organizatora w kwestiach technicznych, komunikacji Rywalizacji 

na Platformie (jej utworzenie) oraz ufundowaniu nagród dla Uczestników (proporcjonalnych do 

wielkości Rywalizacji). 

 4. Użytkownik, który świadomie lub nieświadomie dołączy do Rywalizacji przeznaczonej nie dla 

swojego działu, aby w ten sposób wesprzeć inny dział, podlega dyskwalifikacji. W tym przypadku 

zdobyty przez niego  wyniki nie będzie się liczyć do wyniku i zostaną usunięte.  

5. Wszystkie Rywalizacje mają określoną datę rozpoczęcia i zakończenia, wskazaną w opisie każdej 

Rywalizacji, co oznacza, że ukończenia Rywalizacji po terminie wskazanym w opisie nie wlicza się do 

wyniku i podlega usunięciu.  

6. Wszystkie Rywalizacje dodawane przez Uczestników muszą być konsultowane z Organizatorem i 

muszą stanowić konkurs (tzn. musi istnieć w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia 

najlepszego rezultatu, w tym także na zasadzie rywalizacji sportowej) z dziedziny sportu (zgodnie z 

definicją zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie). Podatek od ewentualnych 

nagród pokrywa Uczestnik organizujący taką Rywalizację, zgodnie z § 5 punkt 16-17. Jeśli zasady 

Rywalizacji nie będą zgodne z zasadami Programu, Organizator zastrzega sobie prawo jej usunięcia. 

Warunki Rywalizacji organizowanych przez Uczestników będą określone w odrębnym regulaminie, 

ustalonym przez Uczestnika organizującego taki konkurs.  

§ 5 NAGRODY I 

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla Uczestników za przyczynienie się do osiągnięcia celu 

charytatywnego. Nagrodzone zostaną osoby, które odpowiednio spaliły najwięcej kalorii i  zajmujące 

lokaty od 1 do 15 miejsca w podziale na kobiety i mężczyźni: 

 a) I miejsce – voucher Sodexo o wartości 400 zł,  

b) II miejsce – voucher Sodexo o wartości 300 zł,  

c) III miejsce – voucher Sodexo o wartości 200 zł, 

d) miejsca od 4 do 15 – voucher o wartości 50 zł. 

  

12. Program nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, której wynik zależy od przypadku. 
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13. Komisja programu składająca się z co najmniej 1 przedstawiciela działu Organizatora oraz 1 

przedstawiciela firmy Worksmile udostępniającej aplikację mobilną, który weryfikuje dane pozyskane 

z aplikacji mobilnych pod kątem ich prawidłowości.  

14. Kontroli przejazdów rowerowych, biegów oraz marszów dokonywać będzie członek Komisji 

programu w osobie przedstawiciela firmy udostępniającej aplikację mobilną Worksmile. W przypadku 

stwierdzenia nadużyć, Komisja programu ma prawo upomnieć lub wykluczyć z Programu Uczestnika, 

którego aktywności budzą zastrzeżenia oraz usunąć naruszające postanowienia niniejszego 

Regulaminu aktywności. Przy ocenie budzących zastrzeżeń aktywności pod uwagę brane będą 

wskaźniki takie jak: dystans, czas, prędkość, trasa aktywności.  

15. Zwycięzcy Programu będą wyłaniani i ogłaszani przez wewnętrzne kanały komunikacji 

Organizatora oraz na hochlandchallenge.worksmile.com, po zakończeniu każdej Rywalizacji.  

16. Lista zwycięzców będzie przesyłana przez przedstawiciela Organizatora po zakończeniu każdej 

Rywalizacji do Działu Płac w celach podatkowych.  

17. Wartość nagród, będzie stanowiła dla zwycięzców na gruncie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych tzw. przychód z innych źródeł, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych po spełnieniu warunków wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. gdy konkurs jest z dziedziny sportu, a jednorazowa 

wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000 zł).  

18. Przyznane nagrody zostaną wydane w sposób oraz terminie ustalonym indywidualnie ze 

Zwycięzcą. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny, 

ani przeniesione na inne osoby.  

19. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Programu z odbioru nagrody, Organizator nie będzie 

zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi. Takie nagrody pozostaną do dyspozycji 

Organizatora.  

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Programu jest „Hochland         

Polska” Sp z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2 (dalej „Administrator”).  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą 

kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z 

przeprowadzeniem Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty 

elektronicznej: daneosobowe@hochland.com. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu:  

1) przeprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Hochland Challenge dla pracowników i 

współpracowników Administratora, na podstawie Regulaminu programu stanowiącego umowę 

pomiędzy Administratorem danych a Uczestnikiem, tj. na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 

1 b 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 „RODO”;  

2) realizacji obowiązków prawnopodatkowych w związku z przyznaniem nagród w Programie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;  

3) udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że 

jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,  

mailto:daneosobowe@hochland.com
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4) promocyjnym, marketingowym oraz public relations na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 

1 lit. f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

jakim jest rozpowszechnienie informacji o podejmowanych przez KP działaniach w celu propagowania 

zdrowego stylu życia wśród jej pracowników i współpracowników,  

5) promocyjnym, marketingowym oraz public relations, jak również w celu zapewnienia możliwości 

korzystania z przysługujących Administratorowi praw autorskich do materiałów powstałych w związku 

z akcją – w zakresie, w jakim dotyczy to wizerunku Uczestników, w tym wizerunku Uczestników 

znajdujących się na tych materiałach; podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora opisany powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego przeprowadzenia i 

realizacji Programu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje i obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi w związku z jego przeprowadzeniem. Po upływie tego 

okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

6. Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel Administratora oraz podmioty 

świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi marketingowe, usługi IT i wsparcia technicznego), 

które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp 

do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań. Dane Finalistów będą przekazane 

także właściwym urzędom skarbowym w związku z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego 

od nagród. 

W zakresie wizerunku dane będą udostępnione odbiorcom materiałów marketingowych, 

promocyjnych i public relations stworzonych w związku z realizacją Programu, to jest agencjom PR, 

czytelnikom magazynu E-Hochland, internautom i innym podmiotom, z którymi Organizator 

współpracuje w zakresie promocji sportu i rekreacji – zgodnie z celem opisanym w odniesieniu do 

zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:  

1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, 

2) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

3) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. W 

przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu 

bezpośredniego – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności 

uzasadniania swojej decyzji, 

4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  
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8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem niezbędnym do 

wzięcia udziału w Programie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w Programie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika jest dobrowolne i 

odmowa ich podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w stosunku do Uczestników nie będzie dochodziło 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

10. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu niż wskazany w ust. 3 powyżej.  

11. Biorąc udział w Programie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w 

czasie i przestrzeni zgody na rozpowszechnianie wizerunku wraz z imieniem, nazwiskiem i 

stanowiskiem w celu promocyjnym, marketingowym oraz public relations związanym z Hochland 

Challenge. Zgoda ta obejmuje następujące formy publikacji:  

1) materiały promocyjne i informacyjne oraz public relations przygotowywane na temat Programu, w 

tym wewnętrzne materiały Organizatora, 

2) media elektroniczne, w szczególności strony internetowe i intranetowe oraz media 

społecznościowe,  

3) broszury, ulotki, gazetki (m.in. magazyn E-Hochland) i raporty roczne,  

4) materiały BTL (ulotki reklamowe, materiały promocyjne itp.) 

12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie, w 

szczególności jednak w sytuacji naruszenia przez Organizatora warunków określonych w niniejszym 

ustępie i naruszenia dóbr osobistych Uczestnika.  

§ 7 REKLAMACJE 

1. W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy, wszelkie uwagi 

należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: support@worksmile.com.  

2. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Programu rozstrzygać będzie Komisja 

Konkursowa.  

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone przez Uczestnika Programu za pomocą 

poczty elektronicznej na skrzynkę: support@worksmile.com. 

4. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Programu zostanie poinformowany za pomocą poczty 

elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.  

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie będą 

publikowane na stronie internetowej: hochlandchallenge.worksmile.com i wchodzą w życie z dniem 

ich publikacji na stronie.  

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

mailto:support@worksmile.com

