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REGULAMIN KONKURSU 

„Bądź PRO- fesjonalistą” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, i fundatorem nagrody w Konkursie jest 

ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-323 Kraków, przy ul. Opolskiej 114, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia, w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000102722, której kapitał zakładowy wynosi 75.093.000 PLN (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

1.2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165). 

1.3. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

będących uczestnikami Targów w Poznaniu w dniach 28-31 marca 2019 roku . Osoba biorąca 

udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej 

„Uczestnikiem”.  

1.5. Zadaniem konkursowym (dalej „Zadanie Konkursowe”) jest autorskie wymyślenie hasła 

promującego oleje Organizatora z linii „Platinum PRO” (hasło to jest dalej zwane 

„Odpowiedzią”).     

1.6. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 28.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r (dalej: Okres 

Konkursowy). Okres ten obejmuje również wydanie nagrody i procedurę reklamacyjną.  

1.7. Odpowiedzi są rejestrowane wyłącznie w okresie od dnia 28.03.2019 roku do dnia 31.03.2019 

roku (okres ten jest dalej zwany „Okresem Rejestracji”).              

1.8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa,  zwana dalej „Komisją”.  

1.9. Pracownicy Organizatora, oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni, członkowie Komisji oraz ich 

małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia i najbliżsi krewni nie mogą być Uczestnikami Konkursu. Określenie najbliżsi 

krewni odnosi się do wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa pracowników Organizatora i 

członków Komisji. 
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2. NAGRODY 

 

2.1. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd dla 2 (dwóch) osób na wyścigi rajdowe z serii KIA PLATINUM CUP 

2019 organizowane w Austrii w dniach 18-19/05/2019 roku (przejazd, koszty zakwaterowania 

z wyżywieniem, uczestnictwo w wydarzeniu).  

2.2. Wartość brutto Nagrody wynosi: 5600 zł (pięć tysięcy sześćset złotych), tj. 2800 zł (dwa tysiące 

osiemset złotych) za jedną osobę. 

2.3. Uczestnik, który nabywa zgodnie z Regulaminem prawo do Nagrody, zwany jest „Laureatem”. 

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU 

 

3.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań: 

- realizacja Zadania Konkursowego (autorskie wymyślenie hasła promującego zgodnie z 

regulaminem i zarejestrowanie Odpowiedzi)  

- akceptacja warunków regulaminu konkursu, 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 

3.2. Odpowiedzi uczestnicy składają na specjalnie przygotowanych kuponach blankietowych, które są 

ogólnodostępne na stoisku KIA/ORLEN OIL ulokowanym w miejscu odbywania Targów Moto w 

Poznaniu, po czym kupony ze złożonymi Odpowiedziami umieszczają w specjalnie oznaczonym na 

tym stoisku miejscu. 

3.3. Autorska wersja Odpowiedzi:  

 a. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,  

 b. nie może zawierać wulgaryzmów lub treści obraźliwych,  

 c. nie może naruszać praw osób trzecich; przy czym każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną 

odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do 

wysłanych przez niego treści stanowiących Odpowiedź na Zadanie Konkursowe i zwalnia 

Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie. 

3.4. Zarejestrowanie Odpowiedzi wymaga podania następujących danych Uczestnika: imię i nazwisko, 

numer telefonu komórkowego, adres email. 

3.5.  Każdy Uczestnik może zarejestrować więcej niż jedną Odpowiedź (na zasadzie jeden kupon  – jedna 

Odpowiedź), niemniej niezależnie od ilości zgłoszonych Odpowiedzi, jedna osoba może wygrać tylko 

jedną nagrodę. Uczestnikowi przysługuje możliwość zarejestrowania maksymalnie trzech propozycji 

hasła. 
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3.6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również 

pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków 

określonych Regulaminem.  

3.7. Odpowiedzi nieprawidłowe, tzn. niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, jak i 

niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem Konkursu oraz zarejestrowane przed lub po 

terminie wskazanym w Regulaminie, jak również zawierające treści o charakterze bezprawnym 

(treści naruszające dobra osobiste, zawierające wulgaryzmy, etc.), nie będą brały udziału w 

Konkursie.    

 

4. SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATA 

 

4.1. Konkurs jest jednoetapowy. 

4.2. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu oceniając zarejestrowane Odpowiedzi (hasła 

reklamowe) pod kątem oryginalności, atrakcyjności i walorów marketingowych Odpowiedzi (hasła 

reklamowego). Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszej 

Odpowiedzi. Ocenie będą podlegały jedynie Odpowiedzi otrzymane zgodnie z zapisami 

Regulaminu.  

4.3. Komisja w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia Okresu rejestracji wyłoni jednego 

zwycięzcę Konkursu. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

4.4. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 roku.  

4.5. Obrady Komisji są niejawne, a z obrad Komisji sporządzane są protokoły podpisane przez 

wszystkich członków Komisji.  

4.6. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie przez Laureata Konkursu postanowień i warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

4.7. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem Odpowiedzi/Uczestnika/Laureata z 

Konkursu. 

4.8. W przypadku gdy nagrodzona Odpowiedź jest identyczna lub podobna w stosunku do innych 

Odpowiedzi (Odpowiedzi innych Uczestników) Nagroda przysługuje wyłącznie Uczestnikowi 

wskazanemu przez Komisję. Fakt zarejestrowania identycznej lub podobnej Odpowiedzi (do 

Odpowiedzi nagrodzonej) nie może być podstawą roszczenia prawa do Nagrody. 

 

5. WERYFIKACJA LAUREATA 

5.1. Organizator w terminie do 5 dni roboczych od końcowej daty wyłonienia Laureata podejmie co 

najmniej 3 próby dodzwonienia się do Laureata na numer telefonu, który został  podany przez 

Organizatora (nie więcej niż 2 próby dziennie i nie częściej niż raz w ciągu godziny), w celu 

poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody. Każda próba dodzwonienia się polega na 
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oczekiwaniu zgłoszenia się Laureata aż do chwili rozłączenia połączenia przez operatora sieci 

telekomunikacyjnej lub zgłoszenia się skrzynki pocztowej. Zgłoszenie się skrzynki pocztowej jest 

uważane za nieudaną próbę połączenia. Za udaną próbę nawiązania połączenia uważa się kontakt 

telefoniczny, w trakcie którego Laureat spełni wszystkie poniższe wymagania: 

 potwierdzi udział  w konkursie i realizację Zadania konkursowego z Odpowiedzią 

 potwierdzi, że ukończył 18 rok życia, 

 poda imię i nazwisko oraz swoje dane adresowe wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, które będą wykorzystane do wysyłki Nagrody, 

  

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Laureatem (w celu przekazania informacji o 

wygranej) w formie SMS i/lub wiadomości email, z zastrzeżeniem dochowania procedury, o której 

mowa w pkt 6. Regulaminu. 

6. WYDANIE NAGRODY 

6.1. W przypadku braku możliwości regulaminowego wydania Nagrody lub bezskutecznej próby 

doręczenia Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  

6.2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (prowadzących działalność 

gospodarczą lub nie) przychód uzyskany z tytułu Nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu 

w wysokości 10% wartości nagrody. Podatnikiem jest Laureat, Płatnikiem podatku jest 

Organizator.  

6.3. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inne przedmioty rzeczowe lub 

pieniężne. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.  

6.4. Warunkiem wydania Nagrody jest czytelne podpisanie przez Laureata Oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

7. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA 

7.1. Uczestnik oświadcza, że wykonał Zadanie Konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści 

rozwiązania Zadania Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść Zadania 

Konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi 

wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. Uczestnik ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi 

treścią hasła promującego.  
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7.2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne 

naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 

7.3. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik 

zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.  

7.4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania Zadania 

Konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, 

nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia 

na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści Odpowiedzi 

w celach związanych z realizacją Konkursu. 

7.5. Z dniem wydania Laureatowi Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do 

treści Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Nabycie praw następuje na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, 

czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje 

następujące pola eksploatacji: 

a. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,  

b. zwielokrotnianie, 

c. wprowadzanie do pamięci komputera,( publikację elektroniczną, przez którą rozumie się 

następujące techniki publikacyjne – po pierwsze, sprzedaży lub wypożyczania fizycznych 

nośników zawierających kopie dzieła, po drugie, przesyłania cyfrowych kopii za pomocą sieci 

teleinformatycznych oraz po trzecie, rozpowszechniania kodowanych lub niekodowanych 

cyfrowych kopii za pomocą sieci radiowo-telewizyjnych. 

d. umieszczania w materiałach reklamowych, 

e. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich 

środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny, 

f. obrót oryginałem albo kopią Odpowiedzi oraz rozporządzania prawami w inny sposób, w 

tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania 

g. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób, 

h. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego 

udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, 

i. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana lub dokonanie jakichkolwiek innych zmian w Zadaniu 

Konkursowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 
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7.6. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na 

dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania Zadania Konkursowego 

w toku korzystania z Odpowiedzi przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy 

przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot 

zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego 

przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7.7. Laureat wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora treścią 

Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do 

treści Odpowiedzi autorskich praw osobistych. 

7.8. Całkowitym wynagrodzeniem Laureata za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie 

jest Nagroda. 

7.9. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez zarejestrowanie Odpowiedzi zobowiązuje się tym samym, iż w 

razie nieotrzymania nagrody w Konkursie, na każde żądanie Organizatora zawrze z Organizatorem 

umowę o przeniesienie praw autorskich do utworów zawartych w zarejestrowanej Odpowiedzi. 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

8.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni 

zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską do dnia 10.04.2019 roku na 

adres Organizatora: ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, z dopiskiem „Konkurs – Bądź PRO-

fesjonalistą". Ostateczny termin doręczenia reklamacji upływa z dniem 14.04.2019 roku, 

reklamacje zgłoszone po tym terminie nie są rozpatrywane. 

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres osoby reklamującej, datę 

i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii 

promocyjnej „Konkurs – Bądź PRO-fesjonalistą”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz 

treść żądania. 

8.3.    Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt. 1.8. Regulaminu, w terminie do 7 

dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji Komisji do Reklamującego). 

O decyzji Komisji Reklamujący jest powiadamiany pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Ostatnim dniem okresu reklamacyjnego jest 

dzień 21.04.2019 roku. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie 

reklamacyjne. 
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9. DANE OSOBOWE 

9.1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L.119.2016, dalej: RODO), administratorem danych osobowych 

udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 

114, 31-323 Kraków (dalej zwana również „Administratorem”). 

9.2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr 

telefonu oraz adres e-mail. W przypadku konieczności wysłania nagrody - adres do korespondencji. 

Uczestnik Konkursu wyraża nadto zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego hasła oraz 

imienia, nazwiska i wizerunku jako Laureata Konkursu na stronie orlenoil.pl 

9.3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 

określonym w ust. 10.2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest 

konieczne do wzięcia w nim udziału lub odebrania Nagrody. 

9.4. Uczestnik Konkursu może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: a) prawa do 

żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku gdyby były 

nieprawidłowe, b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, c) prawa do 

przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 

a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych - dotyczy tylko danych 

dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą d) prawa do wniesienia w 

dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

9.5. Do czasu zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail 

daneosobowe@orlenoil.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W 

treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w 

Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z 

Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność 

przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce 

przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody. 

9.6. Organizator zastrzega prawo do wysyłania informacji drogą elektroniczną lub za pomocą 

wiadomości tekstowych, na udostępniony przez Uczestnika Konkursu adres mailowy i numer 

mailto:daneosobowe@orlenoil.pl
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telefonu, stosownie do przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U.2017.1219), w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu 

Administratora związanego z Konkursem. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji w w/w 

sposób jest dobrowolne i w każdej chwili może być odwołane za pomocą wyrażenia sprzeciwu.  

 

9.7.  Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane 

przetwarza. W tym celu ORLEN OIL powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał 

Szczepaniec. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw 

przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem 

kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub listownie 

na adres: ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków;, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych”.  

9.8. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora w związku z Konkursem 

mogą być w szczególności: organy administracji publicznej, podmioty zewnętrzne współpracujące z 

Administratorem w niezbędnym zakresie obsługi niniejszego Konkursu.  

9.9. Dane osobowe Uczestników Konkursu gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu 

niezbędnym dla jego przeprowadzenia oraz nadzoru nad jego przebiegiem.,  

9.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO.  

9.11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

9.12.  Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie sześciu miesięcy od chwili zakończenia 

Konkursu lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, 

w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, lub czas związany z 

przedawnieniem lub obroną przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z przeprowadzenia i 

organizacji Konkursu. 

9.13. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza 

zalecenia ustawowe.  

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na wszystkie postanowienia i warunki określone w 

Regulaminie. 

mailto:daneosobowe@orlenoil.pl
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10.2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stoisku ORLEN OIL/KIA na Targach Moto w 

Poznaniu, a także w siedzibie Organizatora,. 

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w  każdym 

czasie bez podawania przyczyny, jak również przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu.   

10.4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celach marketingowych i reklamowych przez Administratora danych osobowych zebranych w 

celach marketingowych), Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo wysyłki 

informacji handlowej dotyczącej oferty ORLEN OIL Sp. z o.o., w tym przesłania informacji drogą 

elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i 

reklamowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie.  

10.5. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Administratora danych osobowych lub Organizatora o 

zmianie danych, podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak 

działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególności za 

wysłanie informacji dotyczących Konkursu lub Nagród na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty 

związane z ponowną wysyłką, na wniosek Uczestnika, powyższych materiałów, Nagród lub 

informacji wskutek braku aktualizacji przez Uczestnika jego danych osobowych, obciążają 

wyłącznie Uczestnika. 

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

10.7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

10.8. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane są przez sąd powszechny 

właściwy dla Organizatora. 
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Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZENIE WYGRANIA NAGRODY  

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że: 

1. ani ja ani członkowie mojej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie 
rodzeństwa, rodzice, rodzice małżonków, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy: 

a) pracownikami Organizatora zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w organizację lub 
przeprowadzenie Konkursu, 

b) osobami współpracującymi z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu 
na innej podstawie niż stosunek pracy, 

c) członkami rodzin osób, o których mowa w pkt a) i b), 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu " Bądź PRO- fesjonalistą " zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zostałem/-am poinformowany/-a 
przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu 
do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejsza zgoda może 
być odwołana w każdym czasie, 

3. potwierdzam, że z chwilą przyznania mi ww. nagrody przenoszę autorskie prawa majątkowe na 
Organizatora w zamian za Nagrodę wskazaną w ust. 2 powyżej, na korzystanie z treści zdania 
konkursowego w celu umożliwienia Organizatorowi korzystania z ww. zdania dla celów promocji 
Organizatora, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie zgłoszenia – w szczególności do wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zgłoszenie utrwalono – w szczególności 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy zgłoszenia, 

c) rozpowszechnianie zgłoszenia w sposób inny niż określony w pkt a) i b) powyżej – 
w szczególności do publicznego wykonywania, publikowania, wydawania, wystawiania, 
wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
udostępniania zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet); wraz z prawem do 
korzystania i rozpowszechniania opracowań ww. zgłoszenia bez wskazywania mojego 
imienia i nazwiska. 

 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

 
 

 

imię i nazwisko miejscowość, data   

 


