
REGULAMIN  

Konkursu pod nazwą „Tankuj z Dębicą” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Opisany w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) konkurs (zwany dalej 
„Konkursem”) prowadzony pod nazwą „Tankuj z Dębicą” stanowi przedsięwzięcie 
marketingowe spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy przy ul. 1-go Maja 1, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045477, z kapitałem 
zakładowym 110.422.000 zł, NIP 872-000-34-04, wpisanej do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod 
numerem 000031373, zwanej dalej „Sponsorem”.  

2. Sponsor jest podmiotem finansującym Konkurs. 

3. Organizatorem Konkursu jest Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 
00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000364648, NIP 8442333990 (zwana dalej „Organizatorem”). 

4. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz dla osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej  (zwanych dalej „Uczestnikami”), które w Okresie Trwania Akcji 
promocyjnej i Konkursu, wskazanym w pkt. 7, dokonają zakupu na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. od podmiotów prowadzących sprzedaż opon na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
lub w sklepach internetowych oferujących sprzedaż opon wraz z ich dostawą na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej) co najmniej czterech sztuk (tj. kompletu) nowych opon zimowych 
marki Dębica następujących modeli:  

a. Frigo 2 

b. Frigo HP 2 

c. Frigo SUV 

d. Frigo SUV 2 

 

 (zwanych dalej „Oponami Promowanymi”). 

5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Sponsora i Organizatora, jak również 
członkowie ich rodzin tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci. 

6. Nagrody przewidziane w Konkursie to: 

a. 5 kart podarunkowych o wartości 6.000 zł brutto każda do wykorzystania  na 
produkty i usługi dostępne na stacjach paliw sieci Orlen i Bliska zlokalizowanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 2 lat od momentu wydania karty 
(zwane dalej łącznie „Nagrodą główną” lub indywidualnie „Nagrodami głównymi”),  

oraz 

b. 50 głośników marki Surron z logotypem Dębica o wartości 90 zł każdy,  

c. 100 bidonów marki Collorisimo z logotypem Dębica  o wartości 35 zł każdy, 



d. 100 plecaków sportowych marki Collorisimo z logotypem Dębica o wartości 25 zł 
każdy, 

 (zwane dalej: „Nagrodami dodatkowymi”) 

7.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.10.2020 r. godz 00.00 i kończy się w dniu 18.12.2020. r. 
godz. 24.00. (zwany dalej „Okresem Trwania Akcji promocyjnej i Konkursu”). 

Konkurs jest podzielony na pięć następujących etapów: 

a) etap pierwszy, trwający od 1.10.2020 do 15.10.2020; 
b) etap drugi, trwający od 16.10.2020 do 31.10.2020; 
c) etap trzeci, trwający od 1.11.2020 do 15.11.2020; 
d) etap czwarty, trwający od 16.11.2020 do 30.11.2020; 
e) etap piąty, trwający od 1.12.2020 do 18.12.2020. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie w Okresie Trwania Akcji promocyjnej 
i Konkursu zakupu na terenie Rzeczpospolitej (tj. od podmiotów prowadzących sprzedaż 
opon na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepach internetowych oferujących sprzedaż 
opon wraz z ich dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) co najmniej czterech sztuk 
(kompletu) Opon Promowanych wskazanych w  § 1 ust. 4, a następnie dokonanie 
prawidłowej rejestracji ww. zakupu (poprzez rejestrację numeru paragonu lub faktury 
zakupu) na stronie www.tankujzdebica.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) oraz 
udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem konkursowym”), 
które dostępne będzie po rejestracji zakupu Opon Promowanych określonych w § 1 ust. 4. 
Szczegółowe zasady udziału w Konkursie zostały opisane w § 3 Regulaminu, a zasady wyboru 
najlepszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe opisane zostały w § 5 Regulaminu. 

9. Komunikacja pomiędzy Uczestnikami a Sponsorem i Organizatorem będzie się odbywać za 
pośrednictwem Strony Internetowej, fanpage Dębicy  na platformie FB lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być 
kierowana na następujący adres e-mail Organizatora: konkurs@tankujzdebica.pl 

10. Wszelkie informacje pozyskane w związku z Konkursem zostaną wykorzystane wyłącznie dla 
celów niezbędnych do realizacji Konkursu; w szczególności dotyczy to informacji 
wynikających z przesłanych do Organizatora skanów lub zdjęć faktur VAT oraz paragonów 
(zwanych dalej: „Dowodami zakupu”).   

11. Konkurs przewidziany niniejszym Regulaminem nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy 
o grach hazardowych. 

12. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. Nagrody w Konkursie 

1. Uczestnik który dokonał w Okresie Trwania Akcji promocyjnej i Konkursu zakupu co najmniej 
czterech Opon Promowanych a następnie dokonał w ww. okresie prawidłowej rejestracji  
zakupu na Stronie Internetowej może wziąć udział w Konkursie, w którym do wygrania jest 5 
Nagród głównych oraz 250 Nagród dodatkowych.  

2. Nagrody dodatkowe i Nagrody główne są nieodpłatnymi świadczeniami wydawanymi przez 
Sponsora za pośrednictwem Organizatora Konkursu mającymi na celu promocję oraz reklamę 
Sponsora oraz oferowanych przez niego produktów. 

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Nagród głównych ani Nagród dodatkowych 
ani prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

http://www.tankujzdebica.pl/


4. Jeden Uczestnik może zarejestrować więcej niż jeden Dowód zakupu, ale może otrzymać 
tylko jedną Nagrodę główną w całym Okresie Trwania Konkursu i Akcji Promocyjnej oraz 
jedną Nagrodę dodatkową w każdym z pięciu etapów Konkursu. 

5. Zdobywcy Nagrody głównej, który jest konsumentem przyznana zostanie dodatkowa nagroda 
pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody głównej, która zostanie w całości 
przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego 
należnego od zdobywcy Nagrody głównej. Organizator pobierze oraz odprowadzi do 
właściwego Urzędu Skarbowego dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą zryczałtowany 
podatek dochodowy z tytułu wygrania Nagrody głównej. 

6. Jeśli zdobywcą nagrody będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
nabywająca towar w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej to taki 
zdobywca nagrody zobowiązany będzie do rozliczenia podatków związanych z wygraną 
samodzielnie.  

7. Przyznanie nagrody jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika 
wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie oraz wyboru udzielonej przez niego 
odpowiedzi na Zadanie konkursowe zgodnie z treścią § 5 Regulaminu. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

1. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest wykonanie 
przez niego następujących czynności w Okresie Trwania Akcji promocyjnej i Konkursu:  

a. dokonanie zakupu co najmniej czterech nowych Opon Promowanych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności od podmiotów prowadzących sprzedaż 
opon na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepach internetowych oferujących 
sprzedaż opon wraz z ich dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

b. otrzymanie Dowodu zakupu (tj. paragon lub faktura VAT) potwierdzającego 
dokonanie zakupu czterech Opon Promowanych, 

c. zarejestrowanie się na Stronie Internetowej poprzez czytelne i kompletne 
wypełnienie umieszczonego formularza (podając: imię i nazwisko, numer telefonu, 
adres email, numer paragonu lub faktury VAT, NIP sprzedawcy) oraz udzielenie za 
pośrednictwem Strony Internetowej odpowiedzi na Zadanie konkursowe 

d. zaakceptowanie za pośrednictwem Strony Internetowej treści Regulaminu;  

e. zachowanie oryginału Dowodu zakupu do weryfikacji przez Organizatora na dalszych 
etapach Konkursu.  

 

2. Zakupy Opon Promowanych, które nie zostały potwierdzone wystawieniem imiennej faktury 
VAT lub paragonu nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie.  

3. Brak prawidłowej rejestracji na Stronie Internetowej uniemożliwia udział w Konkursie. 
Organizator będzie weryfikował na dalszym etapie Konkursu przesłane numery Dowody 
zakupu w celu potwierdzenia zakupu Opon Promowanych.  

4. Po prawidłowej rejestracji Dowodu zakupu Uczestnik Konkursu powinien udzielić odpowiedzi 
na następujące Zadanie konkursowe: „Opisz najciekawszą trasę w Polsce, którą chętnie 
polecisz innym kierowcom”. 

5. Jeden Dowód zakupu może być zgłoszony wyłącznie jeden raz. 



6. Konkurs nie narusza praw Uczestników wynikających z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów polskiego prawa, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji, czy 
odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwrotu Opon Promowanych lub 
odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Opon Promowanych Uczestnik będzie 
zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanej od niego nagrody w terminie 7 dni od 
odstąpienia od umowy lub zwrotu Opon Promowanych. Zwrot nagrody powinien nastąpić na 
koszt Uczestnika na następujący adres Organizatora: Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.  

7. Organizator może podjąć decyzję o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Konkursie w 
przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu lub w przypadku podjęcia 
przez Uczestnika działań naruszających dobre imię Sponsora lub jego renomę. Usunięty 
Uczestnik traci prawo do nagrody, a jeśli nagrodę już uzyskał, Organizator może żądać zwrotu 
jej równowartości. Uczestnik, który został usunięty traci prawo do możliwości wzięcia udziału 
w Konkursie.  

8. Konkurs jest podzielony na 5 etapów wskazanych w § 1 ust. 7 Regulaminu.  

9. Po każdym etapie Konkursu wybranych zostanie jeden zwycięzca Nagrody głównej oraz 50 
zwycięzców Nagród dodatkowych. Nagrody będą przyznawane za najbardziej oryginalne i 
kreatywne odpowiedzi udzielone na Zadanie konkursowe oraz zgłoszone przez Uczestników 
podczas danego etapu Konkursu. Spośród nadesłanych w danym etapie Konkursu zgłoszeń 
Komisja Konkursowa, będzie wybierać najbardziej oryginalne i kreatywne odpowiedzi. Wybór 
zwycięzców danego etapu Konkursu będzie odbywać się przez cały Okres Trwania Akcji 
promocyjnej i Konkursu w następujących terminach, tj.: 

 

a. Wybór zwycięzców pierwszego etapu Konkursu nastąpi w dniu 26.10.2020, w ramach 

tego etapu rozdzielone zostaną następujące nagrody: 

a) Miejsce pierwsze - Nagroda główna 

b) Miejsca od 2 do -11 - głośnik marki Surron z logotypem Dębica 

c) Miejsca od 12 do 31 - bidon marki Collorisimo z logotypem Dębica   

d) miejsca od 32 do 51 - plecak marki Collorisimo z logotypem Dębica   

 

b. Wybór zwycięzców drugiego etapu Konkursu nastąpi w dniu 09.11.2020, w ramach 

tego etapu rozdzielone zostaną następujące nagrody: 

a) Miejsce pierwsze - Nagroda główna 

b) Miejsca od 2 do 11 - głośnik marki Surron z logotypem Dębica 

c) Miejsca od 12 do 31 - bidon marki Collorisimo z logotypem Dębica 

d) miejsca od 32 do 51 - plecak marki Collorisimo z logotypem Dębica 

 

 

c. Wybór zwycięzców trzeciego etapu Konkursu nastąpi w dniu 23.11.2020, w ramach 

tego etapu rozdzielone zostaną następujące nagrody: 

a) Miejsce pierwsze - Nagroda główna 

b) Miejsca od 2 do 11 - głośnik marki Surron z logotypem Dębica 

c) Miejsca od 12 do 31 - bidon marki Collorisimo z logotypem Dębica 

d) miejsca od 32 do 51 - plecak marki Collorisimo z logotypem Dębica 

 

d. Wybór zwycięzców czwartego etapu Konkursu nastąpi w dniu 07.12.2020, w ramach 

tego etapu rozdzielone zostaną następujące nagrody: 

a) Miejsce pierwsze - Nagroda główna 



b) Miejsca od 2 do 11 - głośnik marki Surron z logotypem Dębica 

c) Miejsca od 12 do 31 - bidon marki Collorisimo z logotypem Dębica 

d) miejsca od 32 do 51 - plecak marki Collorisimo z logotypem Dębica 

 

e. Wybór zwycięzców piątego etapu Konkursu nastąpi w dniu 21.12.2020, w ramach 

tego etapu rozdzielone zostaną następujące nagrody: 

a) Miejsce pierwsze - Nagroda główna 

b) Miejsca od 2 do 11 - głośnik marki Surron z logotypem Dębica  

c) Miejsca od 12 do 31 - bidon marki Collorisimo z logotypem Dębica 

d) miejsca od 32 do 51 - plecak marki Collorisimo z logotypem Dębica 

 

10. Po wyborze zwycięzców danego etapu Konkursu Komisja Konkursowa będzie weryfikować 

Dowody zakupu Opon Promowanych, w ten sposób że wybrany Uczestnik będzie 

zobowiązany w ciągu 48 godzin od momentu wysłania do niego przez Organizatora, zgodnie z 

ust. 12 poniżej, informacji o wygranej przedstawić zdjęcie lub skan Dowodu zakupu. W 

przypadku niedotrzymania terminu nagroda zostanie przekazana na rzecz kolejnego 

Uczestnika, którego zadanie konkursowe zajęło kolejną pozycję na liście wybranych przez 

Komisję Konkursową zwycięzców danego etapu. 

 

11. Wyniki Konkursu, w szczególności imiona zwycięzców i treść nagrodzonych podczas danego 
etapu Konkursu odpowiedzi zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Internetowej 
oraz na platformie Facebook https://www.facebook.com/DebicaPolska/. Ogłoszenie 
wyników będzie następować po zakończeniu każdego z etapów Konkursu w następujących 
terminach rozpoczynając od 30.10.2020 r., tj.  

 

a) etap pierwszy Konkursu - 30.10.2020 r. 
b) etap drugi Konkursu - 13.11.2020 r. 
c) etap trzeci Konkursu - 27.11.2020 r. 
d) etap czwarty Konkursu - 11.12.2020. r. 
e) etap piąty Konkursu - 28.12.2020 r. 

 

12. W przypadku, gdy Uczestnik wygra nagrodę zostanie on powiadomiony o tym fakcie za 
pośrednictwem wiadomości email. Wiadomość zostanie wysłana na adres email podany 
przez Uczestnika na etapie rejestracji zakupu Opon Promowanych. Uczestnik zostanie w niej 
poproszony o podanie adresu pocztowego, na który nagroda zostanie wysłana. Uczestnik 
będzie zobowiązany w ciągu 7 dni od otrzymania powyższego powiadomienia od 
Organizatora wskazać adres pocztowy, na który powinna zostać wysłana nagroda. W 
przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika nagroda zostanie 
przekazana na rzecz kolejnego Uczestnika, którego zadanie konkursowe zajęło kolejną 
pozycję na liście wybranych przez Komisję Konkursową zwycięzców danego etapu. 

13. Nagrody zostaną wysłane niezwłocznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji przez Organizatora. 

14. Przyznanie Nagród jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika 
wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie. 

15. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Sponsora, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania 

https://www.facebook.com/DebicaPolska/


stworzoną przez niego oraz nagrodzoną odpowiedzią na Zadanie konkursowe bez żadnych 
ograniczeń czasowych ani terytorialnych. Zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji 
określone w art. 50 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na publikację przesłanych przez niego 
odpowiedzi na Zadanie konkursowe, również w formie skrótów i cytatów. 

 

§ 4. Postępowanie reklamacyjne 

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu, wyboru 
zwycięskich prac konkursowych oraz rozdziału Nagród. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy lub email osoby 
składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 45 dni od ogłoszenia wyników danego etapu 
Konkursu, którego dotyczą nieprawidłości wskazane przez Uczestnika. Reklamacje mogą być 
zgłaszane  za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej wysłanych na następujący 
adres Organizatora: Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 
Warszawa lub emailem (który był używany w Konkursie przez Uczestnika składającego 
reklamację) na adres konkurs@tankujzdebica.pl O zachowaniu terminu do wniesienia 
reklamacji decyduje data nadania listu lub przesyłki kurierskiej bądź emaila. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni liczonych od dnia 
otrzymania danej reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie 
poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem oświadczenia wysłanego na adres 
wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji. 

 
§ 5. Komisja Konkursowa 

 
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się z 

co najmniej 3 członków powołanych przez Organizatora (zwana „Komisją Konkursową”). 
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 

a. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w 
Konkursie, 

b.  wyłonienie nagrodzonych Uczestników, 
c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

3. Kryterium wyboru zwycięzców przez Komisję Konkursową oraz podstawą przyznania nagród 

jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne odpowiedzi udzielonych na Zadanie 

konkursowe. 

4. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół. 

 



§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, z zastrzeżeniem ust. 2, zdanie drugie 
poniżej jest Sponsor. 

2. Sponsor powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi, za 
wyjątkiem danych niezbędnych do dopełnienia obowiązków podatkowych, o których mowa 
w § 2 ust. 5 Regulaminu - w zakresie tych danych Organizator będzie ich administratorem.  

3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Sponsora Uczestnik 
może skontaktować się ze Sponsorem poprzez adres e-mail: 
inspektor_ochrony_danych@goodyear.com. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne  w celu 
umożliwienia uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie.  

5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Sponsora w celach:  przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu rozpatrzenia 
reklamacji/ustalenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania danych w ww. 
celach jest prawnie uzasadniony interes Sponsora.    

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Sponsora będą: Organizator 
oraz podmioty świadczące na rzecz Sponsora usługi niezbędne do realizacji Konkursu i 
wydania nagród (firmy kurierskie). 

7. Dane osobowe Uczestnika  będą przechowywane przez Sponsora przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również rozpatrzenia 
reklamacji  lub przez okres przedawnienia roszczeń, jeśli będzie to niezbędne do ustalenia lub 
obrony przed roszczeniami. Dane pozyskane za pomocą Strony Internetowej będą 
przechowywane przez okres wskazany w opublikowanej na Stronie Internetowej Polityce 
prywatności w Internecie.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Uczestnikowi  przysługuje również prawo 
do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 
administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.   

9. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. 
Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.  

11. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych poprzez Stronę Internetową uregulowane 
zostało w opublikowanej na Stronie Internetowej Polityce prywatności w Internecie.  

 

§ 7. Treści niedozwolone  

 

1.  Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie, w ramach udziału w Konkursie, 

treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praw 

osobistych lub majątkowych osób trzecich lub dobrych obyczajów.  

2.  Organizator informuje, że w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania 

wiarygodnego powiadomienia o niezgodności treści przesłanych przez Uczestników z 

postanowieniami ust. 1 powyżej, niezwłocznie je usunie lub uniemożliwi do nich dostęp. 

Informacje o takich naruszeniach powinny być przesyłane na adres e-mail: 

konkurs@tankujzdebica.pl 



3.  Organizator informuje, że w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub 

błędnych danych kontaktowych lub adresowych, nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem i 

wydanie nagrody może być niemożliwe mimo zachowania przez Organizatora należytej 

staranności. 

4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez podmiot 

prowadzący serwis Facebook.com, a jego jedyny udział ogranicza się do udostępnienia 

platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com 

nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Konkursu, tj. Sponsora, Organizatora oraz 
Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 
procedury wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki wszystkich 
stron Konkursu. 

2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Internetowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.  
 

 


