
REGULAMIN KONKURSU "MAŁY KIEROWCA ZAWODOWY” 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest spółka E100 International Trade Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Pory 78/9, 02-757 Warszawa, NIP: 5213745637 REGON 365202749 KRS 
0000636760, zwana dalej „Organizatorem”.  
 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.  
 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs (dalej:"Konkurs") nie jest w żaden sposób 
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami 
serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 
niniejszy Konkurs. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie (dalej 
„Regulamin”) na każdym etapie Konkursu. 
 
 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w formie papierowej w siedzibie Organizatora a także 
w formie elektronicznej na stronie KONKURS.E100.EU/PL oraz na fanpage serwisu 
społecznościowego Facebook - E100 Karty Paliwowe. 
 

7. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z 
zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku jeżeli liczba 
zgłoszeń nie osiągnie wymaganej ilości 20 zgłoszeń do dnia zakończenia Konkursu. 
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
KONKURS.E100.EU/PL oraz na fanpage Karty Paliwowe E100. 
 

 

§2 Czas trwania konkursu  
 

1. Konkurs rozpoczyna się 1.06.2020 r. i kończy 1.08.2020 r. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10.08.2020 r. 
 
 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami” 
 

2. W konkursie nie mogą brać udziału: 
- zarząd, przedstawiciele, pracownicy i współpracownicy Organizatora, 



- najbliższa rodzina wyżej wymienionych podmiotów, 
- podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu .  
 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika Konkursu 
niniejszego regulaminu w całości. 
 
 

§4 Zasady i przebieg konkursu  
 

1. Zadanie konkursowe polega na: 
 

- stworzeniu zdjęcia konkursowego na temat „Mały kierowca zawodowy”; 
- umieszczenie wyszewskazanego zdjęcia w formie komentarza pod postem konkursowym na 
fanpage E100 Karty Paliwowe;  
- wypełnienie formularza uczestnika konkursu na stronie KONKURS.E100.EU/PL 
 

przy czym wszystkie punkty powyżej muszą zostać spełnione łącznie. 
 

3. Zadanie konkursowe można wykonać maksymalnie do dnia 01.08.2020 r. 
 

4. Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja powołana przez Organizatora. Komisja dokona wyboru 
najlepszych prac uwzględniając kryteria takie jak: kreatywność, oryginalność, powiązanie z 
tematem konkursu. 
 

5. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną za 
pośrednictwem podanego adresu mailowego i/lub za pośrednictwem serwisu Facebook 
poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska Zwycięzcy na fanpage Organizatora. 
 
 

§5 Nagrody 
 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
 

- 3 zestawy Lego City. 
 

2. Do nagrody będącej towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przewyższa 
kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. 
Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi 
Konkursu, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego 
(na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z 
tytułu podatku należnego od łącznej wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W 
takim wypadku Organizator będzie pełnił rolę płatnika podatku dochodowego od osób 
fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Uczestnik Konkursu nie będzie rozliczał podatku w zeznaniu rocznym. 
 
 

§6 Prawa autorskie 
 



Z chwilą wysłania pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa jej własność. 
Nabycie własności pracy konkursowej przez Organizatora dotyczy wszystkich nadesłanych 
prac plastycznych. 
Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa 
autorskie, bez ograniczeń terytorialnych, obejmujące prawo do wykorzystania nagrodzonych 
oraz nienagrodzonych prac plastycznych poprzez: 
1) używanie i wykorzystanie w działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej; 
2) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy plastycznej; 
4) publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych; 
5) zamieszczanie zdjęć pracy plastycznej na stronie internetowej oraz na fanpage 
Organizatora w serwisie Facebook. 
 

§ 7 Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest E100 
International Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 78/9. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
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). 
 

2. Kontakt z Administratorem w sprawie realizacji praw osoby, której dane dotyczą jest 
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: gdpr@e100.eu. 
 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach 
marketingowych. 
 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych 
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres e-mail, 
c) numer telefonu. 
d) nazwa podmiotu, u którego pracuje uczestnik 
 



8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
  
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska na stronie 
internetowej Organizatora oraz na fanpage Organizatora w serwisie Facebook w celu 
poinformowania uczestnika o wynikach konkursu. 
 

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów oraz także po zakończeniu konkursu dla celów marketingowych. 
 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 
kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 
wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
przetwarzaniem danych wynikające z: 
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 
inny sposób przetwarzanych. 
 

12. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych 
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 
konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, 
zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu E100 Family, w szczególności na przesyłanie 
informacji handlowych i reklamowych na podane przez Uczestnika Konkursu adres email 
oraz numer telefonu. 
 

§ 8 Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu, w tym również wydania nagród 
mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej i przesłane na adres ul. Pory 78/9, 
02-757 Warszawa. 
 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 
wskazanie przyczyny reklamacji i określonego kwestionowanego zachowania się przez 
Organizatora. 
 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 
doręczenia. 
 

4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem 
poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 


