
Regulamin mobilnej gry na smartfony w aplikacji Action Track pt: 

ŁOWCA AUTOGRAFÓW 

 

1. Organizatorem gry jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego  

w Łodzi zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem gry jest promocja wiedzy o regionie łódzkim oraz dorobku jego mieszkańców. 

3. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest dostęp gracza do (minimum jednego) smartfona 

lub tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną bezpłatnie w Google Play  

i AppStore) wraz z dostępem do Internetu. 

4. Gra dostępna jest w dwóch wersjach – mobilnej oraz stacjonarnej.  Miejscem startu i metą 

gry w wersji mobilnej jest obszar przy wejściu do siedziby Organizatora, ul. Gdańska 102.  

5. Gracz rejestruje się w grze poprzez pobranie w aplikacji jej kodu QR. Rejesteracja w grze 

oznacza akceptację regulaminu. W przypadku, gdy graczem jest osoba niepełnoletnia, 

regulaminakceptuje jej opiekun prawny. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych 

Organizatora (www.wbp.lodz.pl) przez okres dostępności gier.  

6. Zadaniem gracza jest przemieszczanie się w kierunku wskazanym przez nawigator GPS do 

kolejnych punktów wyznaczonych na planie miasta (tzw. checkpointów) oraz wykonywanie 

następujących po sobie zadań. Za każde prawidłowo wykonane zadanie gracz otrzymuje  

1 punkt. Punkty mają charakter informacyjny. 

7. Za udział w grze Organizator nie przewiduje nagrody. 

8. Udział w grze jest bezpłatny. 

9. Liczba graczy jest nieograniczona. 

10. Organizator nie zastrzega ograniczeń wiekowych graczy. Osoby niepełnoletnie podczas 

poruszania się w przestrzeni miejskiej muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

11. Gra będzie dostępna od 1.06.2020 r. do odwołania. 

 

INFORMACJE O RODO: 

1. Gracze rejestrując się w grze za pomocą aplikacji Action Track, podają swój pseudonim. 

Podanie pseudonimu/nicku jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w grze. Nie jest 

wymagane podawanie rzeczywistego imienia ani nazwiska. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników gry (nick/pseudonim oraz dane 

geolokalizacyjne) jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Łodzi. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: 

iodo@wbp.lodz.pl. 

3. 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) informujemy,  

że dane będą przetwarzane do celów realizacji gier. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, 

tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Administrator danych usunie dane osobowe graczy z serwera wraz z ustaniem dostępu  

do gier bądź wcześniej na żądanie osoby, której dane dotyczą, przy czym zgodę  

na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale przetwarzanie do czasu 

wycofania zgody będzie legalne. 

6. Gracz ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Dane osobowe gracza nie będą przekazywane osobom trzecich. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

profilowane. 

9. Gracz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

  


