REGULAMIN KONKURSU MAILOWEGO
„Wygraj samochód na weekend z pełnym bakiem paliwa”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu oraz Fundatorem nagród „Wygraj samochód na weekend z pełnym bakiem paliwa”,
zwanego dalej „Konkursem”, jest Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy SP. J. z siedzibą w Wysogotowie (62081), przy ul. Skórzewskiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000101658, REGON: 008420167, NIP: 7810026124, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej:
„Regulamin”) „Organizatorem”. Adres mailowy: konkurs@krotoski-cichy.pl
2. Regulamin Konkursu zamieszczony będzie na stronie internetowej Organizatora: www.vwszczecin.pl w zakładce
„Konkurs”.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba
fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy, posiadająca
ważne prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania
Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia
pokrewieństwa lub powinowactwa).
7. Czas trwania Konkursu obejmuje 19.06.2017.
8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora.
9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje
komisję ds. Konkursu (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wchodzą trzy osoby wskazane przez
Organizatora w ustępie 10 poniżej, cechujące się szczególną wiedzą w zakresie tematyki Konkursu. Decyzje
podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne
10. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie:
Rafał Szewczyk
Katarzyna Michalska
Joanna Gaca
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji bez konieczności podawania przyczyny.
Zmiana składu Komisji Konkursowej nie jest podstawą do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

a. przekazać wypełnioną ankietę konkursową pracownikowi na stoisku Volkswagen Krotoski-Cichy w kinie
Helios przy Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin w dniu 19 czerwca 2017 r. (stoisko będzie
czynne w godzinach 18:30-21:30). W treści ankiety zostanie udzielona, w maksymalnie trzech zdaniach,
odpowiedź (dalej: „Odpowiedź”) na następujące pytanie konkursowe: „Kolor Volkswagena jest
czerwony, czerwony jak co....?” (zwane dalej „Pytaniem konkursowym”).
b. podać w ankiecie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu kontaktowego.
c.

wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych
i przesyłania informacji handlowych

za pośrednictwem

środków komunikacji elektronicznej

(fakultatywne) – poprzez zamieszenie w treści Listu następującego zdania: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu „Wygraj
samochód na weekend z pełnym bakiem paliwa” (dalej „Dane Osobowe”) przez Volkswagen Group
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44 (dalej „Administrator Danych”) w celu:
marketingu i promocji produktów i usług

Administratora Danych, podmiotów świadczących usługi

powiązane z produktami Administratora Danych, w tym usługi finansowe, ubezpieczeniowe i sprzedaż
części i akcesoriów. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o
produktach lub usługach Administratora Danych i podmiotów świadczących usługi powiązane z
produktami Administratora Danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jestem świadomy
dobrowolności podania Danych Osobowych oraz przysługującego mi prawa dostępu do treści Danych
Osobowych i ich poprawiania”,
d. zaakceptować Regulamin i warunki Konkursu,
e. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu (obligatoryjnie).
f.

Wyrazić zgodę na publikację Odpowiedzi na Pytanie konkursowe na stronie internetowej Organizatora
oraz na Facebooku Organizatora www.fb.com/vwszczecin.

2. Odpowiadając na Pytanie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że treść Odpowiedzi jest
jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie
możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o
możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.
3. Uczestnik może wysłać oraz wypełnić tylko jedną ankietę.
4. Ankiety, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym punkcie II nie będą brane pod uwagę w procesie
oceny, a tym samym zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu.

III. NAGRODY
1. Nagrodą główną w Konkursie jest: weekend z samochodem osobowym marki Volkswagen. Wartość nagrody
wynosi 500 złotych brutto (dalej: „Nagroda”).
2. Realizacja Nagrody, stanowiąca użyczenie samochodu na weekend (przez weekend należy rozumieć okres
począwszy od piątku od godz. 16:00 do poniedziałku do godz. 8:30) z pełnym bakiem, zostanie zorganizowana

przez Organizatora w okresie od dnia 19.06.2017 do dnia 31.10.2017 roku. W przypadku, gdy Zwycięzca nie
będzie mógł odebrać nagrody, nagroda przepada, a Zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się realizacji
nagrody w innym terminie.
3. W Konkursie zostanie rozdana łącznie jedna Nagroda na zasadach określonych w pkt IV.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego
niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
5. Do wartości nagrody doliczona będzie nagroda pieniężna w wysokości 11% Nagrody, która zostanie potrącona
celem odprowadzenia podatku dochodowego od przyznanej Nagrody.
IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Spośród Uczestników, którzy przekazali ankiety zgodnie z zasadami określonymi w pkt II, Komisja konkursowa
wyłoni jednego Zwycięzcę.
2. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie oddziału Organizatora
w Szczecinie.
3. Komisja dokona oceny przekazanych ankiet. Na wybór Zwycięzcy Konkursu wpływ będzie miał merytoryczny,
unikalny i kreatywny charakter Odpowiedzi na zadane Pytanie konkursowe – wśród przekazanych Odpowiedzi
Komisja wybierze 1 najciekawszą.
4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 4 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w
szczególności ekwiwalent pieniężny
5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela
Organizatora. W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu potwierdzi m.in. swoje dane osobowe.
6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatora ustaleń co do miejsca,
terminu i sposobu odbioru Nagrody. Realizacja Nagrody nastąpi poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy
użyczenia pojazdu.
7.

Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. 5, odmowy dokonania przez
Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, w tym zawarcia umowy użyczenia lub nie dokonania
takich ustaleń w terminie do dnia 29.05.2017 r. nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 4
Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w
terminie, zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.

VI. DANE OSOBOWE
1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi
Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych
osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wydania nagród Zwycięzcom, rozpatrzenia
reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych

osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu
do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ponadto przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji
działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Uczestnika Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i
nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Organizator zapewnia całkowitą ochronę danych osobowych Uczestników Konkursu przed dostępem osób
trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić
z przyczyn nakazanych przez prawo.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

V. PRAWA AUTORSKIE
1. Jeżeli Ankieta przekazana przez Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania ankiety
udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do
czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c.

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1
powyżej.
3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw
zależnych.
VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być
składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres
Organizatora zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także
adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem
wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału
w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych
danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu
przez osoby nieuprawnione.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika
Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione
podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
2. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagrody
w Konkursie.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Za udział w Konkursie poza zwycięskim zgłoszeniem nie przysługuje wynagrodzenie, ani żadna
inna nagroda.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków konkursu.

