REGULAMIN KONKURSU
“Z Qarsonem w podróży”
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest
przeprowadzany Konkurs “Z Qarsonem w podróży”, jak również prawa i obowiązki jego
Organizatora oraz Uczestników.
§1
DEFINICJE
1. Konkurs - konkurs pod nazwą „Z Qarsonem w podróży” przeprowadzany na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator - spółka pod firmą Qarson spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Suchym Lesie, ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las, NIP: 9721248232,
REGON: 302661038, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000499310.
3. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
nieprowadząca
działalności
gospodarczej,
zamieszkała
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto osobowe w serwisie facebook.com,
która w trakcie trwania Konkursu jest stroną zawartej z Organizatorem umowy
abonamentowej, a także, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w
Regulaminie. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami lub
współpracownikami Organizatora.
4. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.
5. Nagroda - zestaw gadżetów w postaci kosza termicznego, koca piknikowego,
ręcznika z mikrofibry oraz kubka termicznego.
6. Profil Qarson - oficjalny fanpage Qarson sp. z o.o. znajdujący się na portalu
społecznościowym
facebook.com
pod
adresem
https://www.facebook.com/QarsonPolska
7. Post konkursowy - post zamieszczony na profilu Organizatora, na portalu
facebook.com, ogłaszający Konkurs i jego zasady.
8. Zgłoszenie konkursowe - zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika,
dokonane zgodnie z Regulaminem.
§2
CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja działalności Organizatora.
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 t.j.). Organizator
oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.
§3
ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu, na Profilu
Qarsona pod adresem https://www.facebook.com/QarsonPolska.
3. Konkurs trwa od dnia 21 czerwca 2021 roku do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
4. Laureaci będą ogłaszani w każdy poniedziałek, począwszy od dnia 28 czerwca 2021
roku.
§4
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Dokonując Zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że:
a. zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w
celach wskazanych w Regulaminie oraz klauzuli informacyjnej,
c. zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z
konkursem.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków
określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie on wykluczony z Konkursu i utraci
ewentualne prawo do Nagrody.
§5
PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
2. Zadaniem konkursowym jest:
a. wykonanie przez Uczestnika zdjęcia, którego tematem przewodnim jest
wakacyjna podróż/wakacyjny klimat oraz którego bohaterem jest samochód
wynajęty od Organizatora,
b. sporządzenie do zdjęcia opinii na temat samochodu lub usługi auta na
abonament świadczonej przez Organizatora,
c. udostępnienie zdjęcia wraz z opinią w jeden z następujących sposobów:
● opublikowanie na swoim profilu na Facebooku (w formie postu)
zdjęcia wraz z opinią oraz dodanie hasztagu #qarsonpolska i
oznaczenia marki @QarsonPolska albo
● dodanie zdjęcia wraz z opinią w komentarzu pod Postem
konkursowym na Profilu Qarson albo
● przesłanie zdjęcia i opinii na adres: marketing@qarson.com.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a - c muszą być spełnione łącznie.
4. W przypadku zdjęcia wysłanego e-mailem, powinno ono spełniać następujące
warunki: format pliku (jpg albo raw), wielkość pliku nie większa niż 5MB.
5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub
naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
6. Każdy Uczestnik jest uprawniony do nieograniczonej liczby Zgłoszeń konkursowych.
Uczestnik, w trakcie trwania Konkursu, tylko jeden raz może zostać jego Laureatem.
7. Laureatami Konkursu zostanie 10 (dziesięciu) Uczestników. Jury (składające się z
dwóch pracowników Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim: zgodność

wykonanego zadania konkursowego z tematyką Konkursu oraz jego oryginalność i
kreatywność.
8. Laureat Konkursu ma prawo do jednej Nagrody.
9. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na Profilu Qarson w osobnym poście
lub komentarzu.
10. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a. wykonane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym dóbr
osobistych tychże osób,
b. jest wyłącznym twórcą zadania konkursowego oraz że posiada prawa
autorskie majątkowe do treści, zdjęć, obrazów i innych utworów, które zgłasza
w Konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich,
c. wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach konkursowych, o czym
mowa w § 8, oraz zapewnia taką samą zgodę ewentualnych określonych
osób widniejących na wykonanym zadaniu konkursowym.
11. W przypadku gdyby oświadczenie, o którym mowa w ust. 10, okazało się
nieprawdziwe, Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie, a Laureat prawo do
Nagrody, a w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z
roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik lub Laureat zobowiązuje się do
zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz pokryje
poniesione przez Organizatora szkody.
§6
PRZEKAZANIE NAGRÓD
1. Laureaci zobowiązani są do przesłania swoich danych adresowych do wysyłki,
niezbędnych do przekazania Nagrody w formie mailowej. Niepodanie przez Laureata
danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia
opublikowania wyników Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody
i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
2. Nagrody zostaną dostarczone przez firmę kurierską wyłącznie w obrębie
Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłki poza granice Polski nie są realizowane. W
przypadku braku podjęcia przesyłki od kuriera i zwrotnego doręczenia przesyłki
Organizatorowi, Laureat będzie uprawniony od odbioru przesyłki w siedzibie
Organizatora przez okres 30 dni od dnia jej zwrotu przez firmę kurierską. Brak
odbioru Nagrody w zakreślonym terminie oznacza rezygnację Laureata z prawa do
Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec
Organizatora.
§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie do wykonanego zadania konkursowego pozostają przy ich
twórcach.
2. Uczestnicy Konkursu, z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego, udzielają
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, bez ograniczeń
terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z
majątkowych praw autorskich do wykonanego zadania konkursowego na
następujących polach eksploatacji:

a. publicznego udostępnienia na stronie internetowej Organizatora,
b. publicznego udostępniania w mediach społecznych Organizatora,
c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu
magnetycznego
oraz
techniką
cyfrową
w
celach
marketingowo-promocyjnych Organizatora.
3. W zakresie i na zasadach, o których mowa w ust. 2, Uczestnik udziela również
Organizatorowi licencji na wykonanie praw zależnych do wykonanego zadania
konkursowego.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw
autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu,
Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia konkursowego.
§8
WIZERUNEK. DANE OSOBOWE
1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa profilu na Facebooku, numer
rejestracyjny pojazdu, a w przypadku Laureatów także: adres do wysyłki Nagrody w
celu jej dostarczenia.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i
rozpowszechnianie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przez Organizatora,
swojego wizerunku zamieszczonego na zdjęciu oraz wizerunku osób trzecich.
§9
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać w formie pisemnej do
Organizatora, na adres podany w § 1 ust. 2, w terminie 14 dni od daty zaistnienia
podstaw reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika
jak również opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących
Konkursu mają charakter jedynie informacyjny.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie ponosi odpowiedzialności
za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem
należy kierować wyłącznie do Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez
Uczestnika z serwisu Facebook, w tym za zablokowanie jego konta.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
Konkursu.

5. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym
przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z
prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w
pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej
mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne
obowiązujące przepisy prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), tzw. RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Qarson sp. z o.o. z siedzibą w
Suchym Lesie, ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las. W sprawach związanych z
ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
pod adresem e-mail iod@qarson.com lub pisemnie, na adres: ul. Krzemowa 1,
62-002 Złotniki, Polska.
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a. niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i
przekazania im Nagród (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Spółce, wynikających z
przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), tzn. w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora oraz
obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
3. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zależny od celu
przetwarzania wskazanego powyżej. W przypadku przetwarzania w celu realizacji
Konkursu - do czasu zakończenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania
Nagród. W przypadku pozostałych celów, zgodnie z przepisami prawa, które mogą
obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas lub przez okres,
który jest niezbędny do ochrony interesów Spółki jako administratora danych albo do
czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
4. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie przysługiwał upoważnionym
pracownikom Spółki, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi
księgowe, prawne, pocztowe).
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania albo
usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.

żadne

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Konkursie lub
otrzymania Nagrody.

