
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 Rok z marką MITSUBISHI 

 

§ 1 Organizator i Nazwa Konkursu 

 

Organizatorem konkursu pod nazwą „Rok z marką MITSUBISHI” zwanego dalej „Konkursem”, jest Auto 

Centrum Lis sp. j. z siedzibą w Kaliszu, ul. Częstochowskiej 211, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru  

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000085845 prowadzonego w Sądzie 

Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 

618 18 15 860, REGON: 250764465 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 

Kodeksu cywilnego.  

 

§ 2 Przedmiot i cel Konkursu 

 

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 1 osoby, która odwiedzi osobiście nowo otwarty salon 

samochodowy marki Mitsubishi pomiędzy 7 lipca a 31 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu jest promocja i 

reklama marki Mitsubishi oraz Auto Centrum Lis. 

 

§ 3 Miejsca i czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 7 lipca do 31 sierpnia 2019 r. w salonie marki Mitsubishi przy 

ul. Łódzkiej 71 w Kaliszu. 

2. W powyższych dniach można dokonywać zgłoszeń konkursowych do udziału w Konkursie. 

Zakończenie Konkursu następuje po wydaniu nagrody i zakończeniu ewentualnych postępowań 

reklamacyjnych. 

 

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która ukończyła 18 lat i posiada ważne prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat (dalej: 

Uczestnik). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie poprzez prawidłowe wypełnienie karty 

kontaktu po odbyciu jazdy próbnej samochodem marki Mitsubishi (zawierającego czytelnie 

uzupełnione dane osobowe Uczestnika Konkursu), oraz akceptacja Regulaminu równoważna z 

wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień. 

3. Zgłoszenie konkursowe polega na: 

a) prawidłowym i czytelnym wypełnieniu kart kontaktu  w dniach od 7 lipca do 31 sierpnia, 

poprzez podanie danych osobowych – imię, nazwisko, telefon (obowiązkowo), mail 



(opcjonalnie), potwierdzenie ukończenia 18 lat oraz potwierdzenie posiadania ważnego 

prawa jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat, 

b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia działań 

marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej (fakultatywne), akceptacji Regulaminu i warunków Konkursu (obligatoryjne), 

wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu (obligatoryjnie).  

4. Po wypełnieniu kart kontaktu i podaniu danych osobowych, zaakceptowaniu Regulaminu, Uczestnik 

zostawia kartę kontaktu u handlowca. 

5. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie jeden raz. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

zgłoszenia konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, 

moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, 

wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują 

naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, nazwy innych 

marek samochodów lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające go 

w niekorzystnym świetle. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w 

Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w 

szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. 

7. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym należą do 

nich i nie są danymi osobowymi osób trzecich, a w przypadku gdyby zgłoszone dane osobowe 

naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste – zobowiązują się do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych 

praw. W przypadku, gdyby Organizator Konkursu zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do 

ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie 

roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się 

do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora, a w razie przegrania sprawy sądowej do 

zwrotu wszelkich kosztów postępowania sądowego związanych ze sprawą, poniesionych ze strony 

Organizatora. 

 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Przewodniczący Konkursu w osobie Malwina Lis dokona wyboru w drodze losowania jednego 

zgłoszenia konkursowego w Konkursie do nagrody w dniu 31 sierpnia 2019 r.  

2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu wynik Konkursu zostanie ogłoszony przez 

Przewodniczącą konkursu w dniu 31 sierpnia 2019 r.. Zwycięzcy Konkursu zostaną wskazani z 

imienia i nazwiska.  

3. W przypadku wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 4 pkt 6 Regulaminu, Zwycięzcą zostaje kolejny 

Uczestnik z listy rezerwowej. Organizator skontaktuje się z nim w dniu następującym po dniu 

wskazanym pkt 2 niniejszego paragrafu Regulaminu.  



 

§ 6 Nagroda 

 

1. Nagrodą główną w Konkursie są pojazdy marki Mitsubishi model Outlander  udostępnioniony przez 

Organizatora Konkursu na okres jednego roku kalendarzowego, który liczony będzie od dnia 

wydania pojazdu Zwycięzcy, nagroda o wartości 120 000 złotych brutto, na podstawie zawartej ze 

Zwycięzcą umowy użyczenia, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zwycięzca Konkursu ograniczony jest limitem 30.000 kilometrów / 1 rok.  

3. Realizacja nagrody, stanowiąca użyczenie samochodu Mitsubishi Outlander na okres jednego roku 

kalendarzowego, zostanie zorganizowana przez Organizatora w okresie od dnia rozstrzygnięcia 

Konkursu w ciągu 1 miesiąca. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, 

nagroda przepada, a Zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się realizacji nagrody w innym 

terminie.   

4. Nagroda główna nie podlega  wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju. 

5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania Zwycięzcy z nagrody z 

przyczyn pozostających po stronie Zwycięzcy (np. niepasujący Zwycięzcy termin, niedojechanie, 

utrata prawa jazdy itp.). 

6. Kwota brutto stanowiąca wartość przewidywanej nagrody obejmuje należności pieniężne na poczet 

podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości nagrody, które zostaną uiszczone 

bezpośrednio przez Organizatora, na co Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę. 

7. Z nagrody może skorzystać wyłącznie Zwycięzca. 

 

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 

1. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu można złożyć reklamację dotyczącą przebiegu 

Konkursu. Reklamację należy złożyć wyłącznie bezpośrednio do Organizatora poprzez przesłanie jej 

listem poleconym na adres ul. Łódzka 71, 62-800 Kalisz, z dopiskiem – „Rok z marką Mitsubishi”. O 

zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, 

dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, opis przyczyny reklamacji i żądanie zgłaszającego 

reklamację. 

3. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji, w 

terminie 7 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. 

 

§ 8 Wyłączenia z udziału w konkursie 

 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów od 

Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, a także 

podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu oraz członkowie 



najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z Regulaminem Uczestnictwa 

w Konkursie. 

§ 9 Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie 

nagrody w Konkursie. 

2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

 

§ 10 Dane osobowe 

 

1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami 

podawanymi Organizatorowi. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator 

zwany w dalszej części paragrafu Administratorem.  

2. Administrator powołał osobę wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych, z 

którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem  e-mail: malwina.lis@autocentrumlis.pl lub pod 

numerem tel. 605095202 

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przez 

Organizatora Konkursu, rozliczenie nagród Zwycięzców Konkursu, rozpatrzenia reklamacji w 

przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych w tym 

celu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe mogę być 

również zbierane i przetwarzane w calach handlowych / marketingowych Administratora, jeżeli 

została na to wyrażona odrębna zgoda. Wyrażenie zgody w tym celu jest dobrowolne i nie jest 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a w 

zakresie rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 

ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, hostingu 

poczty e-mail, wsparcia przy organizacji Konkursu. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili rozstrzygnięcia Konkursu lub 

odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej, a 

mailto:malwina.lis@autocentrumlis.pl


w przypadku danych osobowych Zwycięzców – do chwili upływu przedawnienia obowiązku 

podatkowego. Administrator danych osobowych zastrzega sobie także prawo do przetwarzania 

danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe Uczestników zebrane w 

celach handlowych / marketingowych Administratora, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody 

udzielonej w tym celu.  

7. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie 

danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Uczestnicy Konkursu mają prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez Uczestnika 

danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, co uniemożliwi otrzymanie przez Uczestnika 

nagrody w Konkursie. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnikom Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe dotyczące Konkursu i nagrody mają charakter wyłącznie informacyjny. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.  

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w miejscu wydarzenia. 


