
 
 

Regulamin Ligi Typera  

RESO Suwałki Football League 2022/2023 
 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Ligi Typera RESO Suwałki Football League 2022/2023 jest 

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto” 

2. LIGA TYERA  publikowana jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu 

RESO Suwałki Football League.  

3. Portal społecznościowy Facebook nie odpowiada za przebieg i formę ligi typera. 

4. Ideą zabawy "Liga Typerów",  jest jak najtrafniejsze wytypowanie wyników przyszłych 

spotkań. 

 

Podstawowe zasady: 

1. W lidze typera może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 16 lat i posiada konto 

na portalu społecznościom facebook.com, zakładając konto użytkownika zgodnie  

z regulaminem tego serwisu. 

2. Co tydzień użytkownicy typują wyniki spotkań w „aktualnej” kolejce. Za trafione typy 

otrzymują punkty. Szerzej o zasadach typowania i punktacji napisano w dalszej części 

regulaminu. 

3. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto użytkownika. W przypadku wykrycia 

faktu, że jedna osoba posiada kilka kont - powyższa zostanie automatycznie usunięta  

z zabawy w lidze typera. 

 

Zasady typowania: 

 

1. Grafika dedykowana lidze typera z rozpiską najbliższej kolejki będzie publikowana na 

profilu FB RESO Suwałki Football League najpóźniej w środę do godz. 20:00. 

2. Kibice biorący udział w lidze typera typowane wyniki meczów powinni umieszczać  

w komentarzach pod dedykowaną grafiką najpóźniej do piątku do godziny 17.30. 

Wszystkie typy należy wpisać w jednym komentarzu. 



3. Komentarzy nie wolno edytować po rozpoczęciu pierwszego meczu ligi. Komentarze 

nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych i niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje usunięciem z zabawy w lidze typera. 

 

Punktacja: 

1. Wyniki wskazane w komentarzach podlegają następującej punktacji: 

 3 punkty – osoba typująca trafi dokładny wynik spotkania (np. 1-0, 2-1, 1-1) 

 1 punkt – osoba typująca wskaże jedynie zwycięzcę bądź remis konkretnego meczu. 

2. Mistrzem ligi typowania zostaje osoba, która po ostatniej kolejce będzie miała 

zgromadzoną na swoim koncie największą ilość punktów.  

3. Jeśli dwie lub więcej osób po ostatniej kolejce będzie miało na swoim koncie taką samą 

liczbę punktów, o wyłonieniu triumfatora decyduje kolejno: liczba idealnych trafień, 

liczba trafionych typów, losowanie. 

 

Nagroda:  

1. Użytkownik, który w lidze typera zajmie pierwsze miejsce otrzyma nagrodę 

ufundowaną przez organizatora zabawy. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnikiem zabawy jest każdy, kto doda komentarz pod grafiką z rozpiską spotkań na 

dany dzień rozgrywek, umieszczoną na profilu facebookowym RESO Suwałki Football 

League. 

2. W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyzje podejmuje organizator 

zabawy. 

3. Każdy uczestnik zabawy, biorąc w niej udział, akceptuje poniższe zasady, dotyczące 

przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „SPORTOWE MIASTO” 

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub 

konieczne do wypełnienia zadań statutowych Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Sportowe 

Miasto”, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań 

Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej : RODO),  Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto” 

informuje, że:  

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Społecznej 

„Sportowe Miasto” z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, 

reprezentowany przed zarząd w składzie: Daniel Książek – Prezes Zarządu, Joanna Prorok – 

Wiceprezes Zarządu, adres email: biuro@sportowemiasto.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Sportowe 

Miasto” i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Stowarzyszenia 

Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto” ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO),  

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Stowarzyszenia Aktywności 

Społecznej „Sportowe Miasto” ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich 

jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym  

z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług  

i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz 

(takich jak raportowanie, badania marketingowe itp. itd.) w związku  

z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym 

umownych. 

3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) przez czas wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia Aktywności Społecznej 

„Sportowe Miasto” i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub 

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 

c) przez czas, w którym Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto” 

może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania 

naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z 

którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań 

statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym 

nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom 

działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych 

zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych,  

w tym umownych. 

5. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:  

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa; 

b) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych; 

http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745


c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych 

osobowych; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; 

e) prawo przenoszenia danych; 

f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może  być 

warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych  

i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas 

zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w 

realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym 

umownych. 

 


