REGULAMIN KONKURSU
RAZEM STWÓRZMY DZIECIOM MAGICZNE ŚWIĘTA
POMAGAJ I WYGRYWAJ NOWE RENAULT ZOE NA WEEKEND
1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu pod nazwą „RAZEM STWÓRZMY DZIECIOM MAGICZNE ŚWIĘTA –
POMAGAJ I WYGRYWAJ NOWE RENAULT ZOE NA WEEKEND”
jest JASZPOL sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000177740
Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „RAZEM STWÓRZMY DZIECIOM MAGICZNE
ŚWIĘTA – POMAGAJ I WYGRYWAJ NOWE RENAULT ZOE NA WEEKEND”.
1.1.

Celem akcji jest pomoc podopiecznym Fundacji Gajusz poprzez zebranie jak największej
kwoty pieniędzy zebranej na dedykowanej stronie przygotowanej przez Jaszpol

–

www.pomagamy.renault.jaszpol.pl Osoba, która jednorazowo dokona najwyższej wpłaty ze
wszystkich wpłacających wygrywa Nowe Renault ZOE na weekend.
1.2.

Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 09 – 24.12.2020r. na stronie internetowej
www.pomagamy.renault.jaszpol.pl

1.3.

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki
oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.4.

Uczestnikami

konkursu

zamieszkania

na

mogą

terytorium

być

pełnoletnie

Rzeczpospolitej

osoby
Polskiej,

fizyczne

posiadające

posiadające

pełną

miejsce
zdolność

do czynności prawnych oraz prawo jazdy min. 5 lat
1.5.

Żeby wziąć udział w konkursie należy:
- wejść na dedykowaną stronę: www.pomagamy.renault.jaszpol.pl w terminie od 9.12 –
24.12.2020r.
- kliknąć przycisk „ pomóż teraz” – dedykowany program przygotowany przez Fundację
Gajusz do zbiórki pieniędzy na rzecz tejże Fundacji.
- podać imię i nazwisko oraz adres e-mail a następnie dokonać wpłaty dowolnej kwoty
- uzupełnić formularz na stronie www.pomagamy.renault.jaszpol.pl podając imię, adres email oraz wpisując kwotę jaka została przelana na rzecz Fundacji Gajusz oraz wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.

2. Nagrody
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2.1.

Nagrodą w konkursie organizowanym przez Jaszpol sp. z o.o. jest Nowe Renault ZOE na
weekend.

2.2.

Zwycięzca nagrody głównej w konkursie po spełnieniu łącznie wszystkich warunków
przewidzianych niniejszym regulaminem otrzyma na podstawie umowy użyczenia Nowe
Renault ZOE na weekend.

2.3.

Nagroda główna (samochód na weekend) pozostaje własnością Organizatora konkursu.

2.4.

Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny ani inne przedmioty o tej samej
wartości.

2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i / lub podanego
przez uczestnika konkursu adresu mailowego, czy numeru telefonu – uniemożliwiającą
kontakt z uczestnikiem celem określenia szczegółów dotyczących wydania nagrody.

2.6.

Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach konkursu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o podobnej wartości w
okresie trwania konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków
konkursu w trakcie jego trwania.

3. Zasady konkursu
3.1.

Udział w konkursie jest dobrowolny.

3.2.

Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która dokona najwyższej wpłaty wchodząc na stronę
www.pomagamy.renault.jaszpol.pl, która spełni wszelkie wymogi opisane w punkcie par. 1
punkt. 1.5.

3.3.

W konkursie mogą brać udział pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci
w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej a także osoby i firmy stale
świadczące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilno-prawnej.

3.4.

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000) przez Organizatora konkursu
dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu i celów marketingowych Organizatora.
Uczestnicy

konkursu

przez Organizatora

muszą

swoich

wyrazić

danych

zgodę

uzyskanych

na
w

wykorzystane

związku

z

i przetwarzanie

organizacją

konkursu

oraz w razie wygrania konkursu, na publiczne ogłoszenie swojego imienia i nazwiska.
3.5.

Uczestnik konkursu oświadcza, iż w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża
zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw
majątkowych o danych zawartych na profilu Jaszpol na Facebooku lub Instagramie w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na
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przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1000).
4. Rozstrzygnięcie Konkursu
4.1.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie
a) Wyboru najwyższej kwoty, która została wpłacona przez użytkownika

Komisja konkursowa sporządza protokół z dokonanych czynności.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 28 grudnia 2020 r . Tego dnia Komisja poda do publicznej
wiadomości imię i nazwisko zwycięzcy.
4.2.

Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania konkursu bez wskazania zwycięzcy, jeśli
wpłacone kwoty przez użytkowników będą na tym samym poziomie. W takim przypadku
uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie nie przysługują żadne roszczenia wobec
Organizatora.

4.3.

Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 29 grudnia 2020r. drogą
mailową.

4.4.

Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

4.5.

Werdykt komisji konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników konkursu.
Nad prawidłowością
Organizatora.

przebiegu

Komisja

akcji

konkursowa

i

pracy

potwierdza

komisji

konkursowej

zgodność

czuwa

przeprowadzenia

Zarząd
konkursu

z regulaminem i sporządza protokół przekazując wyniki Zarządowi Organizatora celem ich
opublikowania.
4.6.

W całym okresie trwania konkursu jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda.

4.7.

Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (m.in.
imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) koniecznych do odebrania nagrody.
Odmowa podania pełnych danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.

5. Odbiór nagrody
5.1.

Zwycięzca konkursu po okazaniu dowodu tożsamości otrzyma Nowe Renault ZOE na
weekend

5.2.

Wydanie samochodu następuje na podstawie podpisanej przez zwycięzcę umowy użyczenia
samochodu i zaakceptowanej bez zastrzeżeń. Użyczenie samochodu nastąpi w terminie
01.03 - 30.04.2021r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem na minimum
7

dni

przed

planowanym

użyczeniem.

Odmowa

podpisu

umowy

według

wzorca

Organizatora jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
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5.3.

Organizator informuje, iż nagroda główna może być wyposażona w urządzenie GPS
umożliwiające zlokalizowanie pojazdu w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
przy użyciu nagrody głównej oraz w związku z ewentualnym popełnieniem wykroczenia
drogowego.

5.4.

Zwycięzca nagrody obligatoryjnie wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku
podczas nagrania filmu z odbioru nagrody głównej. Odbiór nagrody zostanie ustalony z
Organizatorem na min. 7 dni przed wydaniem.

5.5.

Termin realizacji nagrody głównej kończy się z dniem 30 kwietnia 2021.

6. Postanowienia końcowe
6.1.

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

6.2.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany
w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu w salonie
firmy Jaszpol oraz na stronie Organizatora www.jaszpol.pl w całym okresie trwania
konkursu.

6.3.

Dane osobowe przekazane przez uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 18 maja 2018 r o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 poz.1000). przez Organizatora w celu: (1) przeprowadzenia Konkursu, (2)
wyłonienia zwycięzcy, (3) doręczenia nagrody, (4) wysyłania e-mailem lub/i SMS- em
informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych.

6.4.

Organizator

oświadcza,

że

wszystkie

środki

zgromadzone

na

dedykowanej

stronie

pomagamy.renault.jaszpol.pl w całości idą na konto Fundacji Gajusz.
7. Informacje RODO
7.1.

Administratorem danych osobowych jest Jaszpol sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu (95-100)
przy ul. Łódzkiej 28. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@jaszpol.pl

7.2.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej:
„RODO”, tj.:

przeprowadzenia

konkursu,

wykonania

umowy lub do podjęcia

działań
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przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji konkursu oraz zawarcia
umowy użyczenia pojazdu marki Renault, zawartej z Organizatorem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia ww.
umowy użyczenia, i w szczególności wydania pojazdu zwycięzcy konkursu. Niepodanie
danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy i w szczególności
wydania pojazdu pomimo wygrania nagrody głównej.
7.3.

Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu

wobec

to na zgodność

z

przetwarzania.
prawem

Zgoda

może

przetwarzania,

być

którego

wycofana,
dokonano

jednak
na

jej

nie

wpłynie

podstawie

przed wycofaniem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik
konkursu lub każda osoba występująca w jego imieniu ma prawo wniesienia w tym zakresie
skargi do organu nadzorczego.
7.4.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy lub organy ścigania). Ponadto, dane mogą
zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora,
m.in.: centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom
świadczący usługi transportowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7.5.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane przez okres ich udziału
w konkursie. Po tym okresie dane osobowe Uczestników konkursu mogą być przetwarzane
do czasu przedawnienia roszczeń związanych z ich udziałem w konkursie. W przypadku
udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych dane osobowe Uczestników
konkursu będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

8. Informacja podatkowa
Laureat konkursu przyjmuje do wiadomości, iż obowiązek rozliczeń z tytułu zryczałtowanego
podatku dochodowego, w związku z otrzymaną nagrodą podlega regulacjom podatkowym
wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.0.1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).
9. Postępowanie reklamacyjne
9.1.

Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników
Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail
Organizatora: kontakt@jaszpol.pl, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
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9.2.

Reklamacje

powinny

zawierać

imię,

nazwisko,

adres

mailowy

i

dokładny

adres

korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
9.3.

Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację
i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności
od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
ORGANIZATOR
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