
Regulamin Ligi e-sportowej w FIFA 23 w Olivii Centre 2022 

z dnia 07 listopada 2022 r. 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Poniższy Regulamin Rozgrywek (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek e-sportowych w formie 

ligowej w grze FIFA 23 w Olivii Centre, które odbędą się w dniach od 21 listopada 2022 do 16 grudnia 

2022 roku w Olivii Centre w Gdańsku, w miejscu wskazanym przez Organizatora (dalej zwanych: 

„Turniejem”). 

2. Organizatorem rozgrywek jest OLIVIA SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą 

w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sadowego prowadzonego prze Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000475473, NIP 5842732752, 

REGON 221946200 (dalej zwana: „Organizatorem”).  

3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego 

przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu. 

4. Udział w Turnieju jest otwarty i bezpłatny i skierowany do osób zatrudnionych lub współpracujących 

z firmami będącymi najemcami Olivii Centre w Gdańsku, które ukończyły 18 lat.  

5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie mailowe o temacie „Zgłoszenie do ligi e-sportowej” oraz 

treści zawierającej imię i nazwisko oraz oświadczenie „Akceptuje postanowienia Regulaminu Ligi e-

sportowej w FIFA 23” oraz „wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z §9 Regulaminu 

Ligi e-sportowej w FIFA 23” na adres komunikacja@oliviacentre.com, do zgłoszenia należy użyć 

służbowego maila. 

6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: komunikacja@oliviacentre.com. 

7. Maksymalna ilość uczestników to 32 osoby. Maksymalnie 4 osoby z jednej firmy. O udziale decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

8. Turniej będzie odbywał się w wybrane dni , przy czym harmonogram spotkań został opublikowany w 

wydarzeniu na stronie https://www.oliviacentre.com/ oraz w wydarzeniu w aplikacji MyOlivia. 

9. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania 

zabronione i kary”. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 

§2. 

System rozgrywek 

1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze (jeden gracz, jedna drużyna). Maksymalna liczba graczy to 

32 osoby. 

2. Mecze rozgrywane są na konsoli PlayStation 4, przy czym niezbędny sprzęt zapewnia Organizator. 

3. Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym (grupy + drzewko turniejowe). 

4. W systemie ligowym każdy z członków grupy (A, B, C, D, E, F, G, H) rozegra po jednym meczu z 

pozostałymi. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z najwyższym wynikiem punktowym z 

każdej grupy. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za 

remis, 0 za porażkę.). W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu 

bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę liczba zdobytych i 

straconych bramek. 

5. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single ellimination – przegrywający odpada. W przypadku 

remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują 

rzuty karne 

6. Losowanie miejsc w grupach, odbędzie się przed Turniejem, przy czym Organizator powiadomi o dacie 

i miejscu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 

0:0 z pełnym limitem czasu. 

§3. 

Rozgrywka meczowa 

1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 23 (w wersji na PlayStation 4) 
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2. Mecze rozgrywanie są poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi i narodowymi. 

3. Zabronione jest używanie Drużyn Światowej XI, Klasycznej XI, Adidas All Stars. 

4. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów. 

5. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na 

własnej połowie. Dozwolona liczba przerw w trakcie całego meczu wynosi  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, o czym powiadomią 

uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z 

turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika (0-3). Dopuszcza się 

maksymalnie 5 minut spóźnienia. 

§4. 

Ustawienia gry 

1. Ustawienia gry będą takie same w każdym meczu. 

2. Długość połowy: 4 minuty 

3. Poziom trudności: Klasa Światowa 

4. Szybkość gry: Normalna 

5. Kontuzje: Wł. 

6. Spalone: Wł. 

7. Kartki: Wł. 

8. Zagrania ręką: Wył 

9. Stadion: Losowy 

10. Pogoda: Dobra 

11. Pora dnia: dzień/noc 

12. Liczba zmian: 3 

13. Sterowanie: Dowolne 

14. Kamera: Domyślna 

15. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona 

§ 5. 

Działania zabronione i kary 

1. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę: 

a) Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora/projektora. 

b) Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu 

graczowi 

c) Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala. 

d) Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu. 

2. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez 

jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, 

przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju. Podczas rozgrywek Turnieju 

Organizator może określić inne działania określające niesportową grę. 

3. Celem Organizatora jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. 

Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności 

i sprawiedliwości. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju 

ponosi uczestnik, który zawinił. 

§ 6. 

Nagrody 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Organizator przewidział nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników – 

nagrody pocieszenia. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku 

odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju lub w jego trakcie. Turniej FIFA 23 nie jest powiązany 

ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej licencjodawców. 

 



§ 8. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), 

przedstawiamy Panu/Pani informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: 

 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Olivia Serwis 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 472C, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000475473, NIP 5842732752, REGON 221946200, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 
205.000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”). 

2. Uzyskanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. We wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z następujących danych kontaktowych: Olivia 

Serwis Sp. z o.o., Krzysztof Hewelt – Inspektor Ochrony Danych, al. Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, 

adres e-mail: iod@oliviacentre.com. 

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator może 

przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 

a) zawarcia i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) 

Rozporządzenia,  

b) wizerunek – w celu promocji i reklamy kompleksu biurowego pod nazwą Olivia Centre, położonego 
w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 (dalej „Kompleks”), budynków Kompleksu i działalności 

prowadzonej przez ich właścicieli oraz promocji i reklamy Administratora, jego wspólników i 

prowadzonej przez nich działalności, a także jego rozpowszechniania zgodnie z udzielonym przez 

Pana/Panią zezwoleniem na rozpowszechnianie wizerunku; pozostałe dane osobowe – w celu 

wyrażenia przez Pana/Panią zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 

punkt a) Rozporządzenia, tj. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie 

realizacji wynikającego z przepisów prawa żądania uprawnionego organu odnośnie Pana/Pani 

danych osobowych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia oraz właściwych 

przepisów dotyczących tych obowiązków,  

d) ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed 
roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, polegającego na możliwości ustalenia, zabezpieczenia i  dochodzenia roszczeń oraz 

obrony przed roszczeniami, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia, 

e) prowadzenia korespondencji, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia i 

właściwych przepisów (w przypadku, gdy korespondencja stanowi realizację obowiązku prawnego 

Administratora) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości 

udzielenia odpowiedzi na korespondencję, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia, 

lub na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punktu a) Rozporządzenia (w przypadku, gdy korespondencja 

jest wysyłana na podstawie udzielonej zgody na jej przesyłanie).   

4. Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych). Pana/Pani dane osobowe mogą być 

udostępniane przez Administratora: 
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, między innymi 

podmiotom, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w 

zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi 

podatkowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, prawne, techniczne lub informatyczne,   

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (innym administratorom danych 

osobowych), między innymi uprawnionym podmiotom lub organom, którym Administrator jest 

zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiotom świadczącym usługi 

ubezpieczeniowe, bankowe, kurierskie lub pocztowe.  

5. Przekazywanie danych poza EOG. Administrator dopuszcza możliwość współpracy z partnerami, 

którzy mają siedziby w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator 

przekaże dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne oraz przy zapewnieniu 
wysokiego stopnia ochrony tych danych, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul 
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umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych 

podmiotom mającym siedzibę poza EOG. 

6. Czas przetwarzania danych osobowych. Czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

jest uzależniony od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania. Mając powyższe na względzie, Pana/Pani 

dane osobowe będą przetwarzane przez okres:  

a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy – przez czas 

obowiązywania umowy i rozliczeń z nią związanych, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przykładowo w zakresie 
prowadzenia i archiwizacji dokumentacji) oraz czas, w którym Administrator może ponieść 

konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku, 

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na ich 

przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej cofnięcia, 

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze – przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku oraz czas, w 

którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,  

d) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3.c) Informacji – 

przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora lub 

obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, z uwzględnieniem okresów 

przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,  
e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes 

Administratora – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej informacji. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach 

prawnych przetwarzania, dla których występują różne okresy przetwarzania, łączny czas przetwarzania 

nie będzie dłuższy niż okres przetwarzania, który upłynie najpóźniej.   

7. Przysługujące prawa. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych 

osobowych, przysługuje Panu/Pani na warunkach określonych w Rozporządzeniu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo sprostowania danych osobowych, 

c) prawo usunięcia danych osobowych, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,   

g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w 

oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, 

że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Podczas przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom 

opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby 
wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani 

sytuację.   

9. Wymóg podania danych. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne. Podanie 

pozostałych danych osobowych jest konieczne do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku.  

 

§ 9. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Uczestnik Turnieju wyraża nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych zgodę na utrwalenie, 

zwielokrotnienie i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas Turnieju w następujących 

materiałach: transmisjach i relacjach z Turnieju oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i 

reklamowych dotyczących Turnieju, które mogą być sporządzane i zwielokrotniane wszystkimi 

technikami oraz rozpowszechniane (także z wizerunkami innych osób) w każdej formie i zakresie, w 

szczególności w formie drukowanej, elektronicznej, Internecie, poprzez publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w postaci 

streamingu na żywo i na życzenie, rozpowszechniane na dowolnych nośnikach i formach reklamowych, 

w prasie i telewizji. 



2. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach jego 

utrwalenia, zwielokrotnienia i rozpowszechniania zgodnie z udzielonym przez uczestnika Turnieju 

zezwoleniem określonym w zdaniu poprzednim.  

3. Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku uczestników Turnieju jest Organizator. We 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania wizerunku uczestnik Turnieju może kontaktować się z 

Organizatorem korzystając z następujących danych kontaktowych: Olivia Serwis Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472C/3. piętro. Organizator będzie przetwarzał 

wizerunek uczestnika Turnieju na podstawie udzielonej przez uczestnika Turnieju zgody, w oparciu o 
Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) 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 (dalej: 

Rozporządzenie).  

4. Wizerunek uczestnika Turnieju będzie przetwarzany przez Organizatora do czasu cofnięcia przez 

uczestnika Turnieju zgody na jego przetwarzanie. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora 

wizerunku uczestnika Turnieju, uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo 

sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do 

innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym 

profilowania, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Organizator przetwarza dane osobowe w 
oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podczas przetwarzania wizerunku uczestnika Turnieju nie dochodzi do 

wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 

Rozporządzenia. Udostępnienie wizerunku Organizatorowi jest dobrowolne.   

 


