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Regulamin konkursu odbywające się podczas  

Dnia Transportu Alternatywnego / Bike Day w dniu 07.09.2022 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu odbywające się podczas Dnia Transportu Alternatywnego 

/ Bike Day w dniu 07.09.2022 roku w Business Garden Wrocław (dalej zwanego 

„Konkursem”) jest firma Vastint Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000052642, NIP: 5213004622 (dalej 

zwana „Organizatorem“); A pośrednikiem Organizatora jest Sebastianem 

Zimmermannem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Koncept4 

Sebastian Zimmermann z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 47/10, 

02-672 Warszawa, NIP: 5213701309, REGON: 361975472 (dalej zwana 

„Pośrednikiem”). 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

(dalej zwanym „Regulaminem“) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Niniejszy Regulamin  wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. 

4. Konkurs skierowany jest do pracowników firmy wynajmujące powierzchnie 

biurowe lub handlowe w Business Garden Wrocław (część Vastint, Legnicka 48 A, 

B, C-D, E, K). 

 

§ 2 

Tematyka Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wzięcie udziału w loterii podczas Dnia Transportu 

Alternatywnego / Bike Day w Business Garden Wrocław w dniu 07.09.2022 r. 

(dalej jako „Projekt”). 

2. Uczestnicy loterii muszą pozostawić swoje dane kontaktowe, m.in. w formie 

wizytówki, do dedykowanego pojemnika. 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy firmy wynajmujące powierzchnie biurowe 

lub handlowe w Business Garden Wrocław (dalej „Uczestnik Konkursu”). 

2. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. zapoznanie się z treścią i akceptacja postanowień Regulaminu, 
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b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach 

określonych w   Regulaminie, 

c. pozostawienie swoje dane kontaktowe, m. in. w formie wizytówki, do 

dedykowanego pojemnika podczas Konkursu. 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza, że: 

a. jest osobą pełnoletnią, 

b. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia, 

c. dane osobowe podane są jego prawdziwymi danymi, 

d. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora                       

w zakresie wskazanym w Regulaminie, 

e. spełnia wszelkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Każdy Uczestnik może pozostawić tylko jeden zestaw/jednostkę danych 

kontaktowych. 

6. Pozostawienie zestaw / jednostkę danych kontaktowych jest równoznaczne z 

dokonaniem zgłoszenia do udziału w Konkursie i akceptacją wszystkich zasad 

Konkursu określonych niniejszym Regulaminem. 

 

§ 4 

Komisja konkursowa 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w skład której 

wchodzi Monika Serewa (Vastint) i Aleksandra Mausolf (Koncept4). 

2. Komisja dokona weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod względem ich poprawności.  

3. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowania spośród pozytywnie zweryfikowanych 

zgłoszeń Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu którym zostaną przyznane 

nagrody są Zwycięzcami Konkursu. 

4. Zebranie Komisji Konkursowej może odbyć się w formie wideokonferencji lub 

spotkania w siedzibie Organizatora. 

 

§ 5 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodami w Konkursie są 4 vouchery o wartości odpowiednio 200 zł na usługi 

świadczone przez Panek car sharing (2 vouchery) i Traficar car sharing (2 vouchery). 

2. Jeżeli Organizator stwierdzi, że żadne zgłoszenie nie odpowiada kryteriom Konkursu, 

może wedle własnego uznania nie przyznać żadnej nagrody. 
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§ 6 

Terminy obowiązywania Konkursu 

1. Zestaw / Jednostkę danych kontaktowych należy zostawić w dedykowanym 

pojemnika podana w dniu 07.09.2022 roku włącznie. Powyższe daty wyznaczają czas 

trwania Konkursu. 

2. Zebranie Komisji Konkursowej (inaczej Jury Konkursu) nastąpi dn. 12.09.2022 r. 

3. Rozwiązanie Konkursu, tzn. losowanie nagród nastąpi dn. 12.09.2022 r. 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród w Konkursie 

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przekazana Zwycięzcom Konkursu 

osobiście, drogą mailową lub telefoniczną. 

2. Nagrody, o których mowa §5 niniejszego Regulaminu zostaną wręczone Zwycięzcom 

Konkursu drogą mailową. 

3. W przypadku braku możliwości odebrania nagrody przez wylosowaną osobę, nagroda 

zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi wylosowanemu z puli zgłoszeń 

spełniających warunki Konkursu zweryfikowanych przez Komisję Konkursową, o 

której mowa w §4 niniejszego Regulaminu. 

4. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Organizator przyznaje Zwycięzcom Konkursu 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyznaje Laureatom Konkursu 

zaliczkę na podatek dochodowy, wpłacaną przez Organizatora bezpośrednio do 

właściwego organu podatkowego, odpowiadającą kwocie podatku od nagrody, o ile 

podatek ten będzie należny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobom, które spełnią wszystkie warunki 

Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 

6. W celu przekazania nagrody Uczestnicy Konkursu mogą zostać poproszeni o podanie 

danych osobowych obejmujących m.in. adres zamieszkania, numer PESEL, numer 

rachunku bankowego oraz informacji na temat właściwego urzędu skarbowego. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

8. Reklamacje związane z Konkursem powinny być zgłaszane e-mailem na adres: 

aleksandra.mausolf@businessgarden.pl. 

9. W celu ułatwienia Organizatorowi ich rozpoznawania, reklamacje powinny zawierać co 

najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego 

podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje anonimowe nie 

będą rozpoznawane.  

10. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz 

przekazuje informację e-mailowo zainteresowanemu nie później niż w terminie 7 dni 

od powzięcia decyzji. 
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§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dokonanie zgłoszenia  do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu 

zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

2. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Uczestników Konkursu 

danych osobowych jest Vastint Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 

Warszawa. 

3. Ponadto informujemy, że: 

a) dane osobowe Uczestników Konkursu będą przez Vastint Poland sp. z o.o. 

przetwarzane w celu: 

• organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika 

Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

• spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z 

przepisów podatkowych, 

• realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Vastint 

Poland sp. z o.o. roszczeń związanych z pełnieniem przez Vastint Poland 

sp. z o.o. funkcji fundatora nagród, 

b) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnikowi Konkursu 

przysługuje kontakt z administratorem pod adresem info.poland@vastint.eu, 

numerem telefonu 22 820 91 51 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Żwirki i 

Wigury 16B; 02-092 Warszawa; 

c) dane osobowe Uczestnika Konkursu będziemy przetwarzać do momentu wycofania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto dane osobowe przetwarzane 

będą do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 

przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 

księgowych, lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przebiegu 

Konkursu; 

d) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia 

danych; 

e) Uczestnik Konkursu ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy 

na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody przed jej cofnięciem; 

f) Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vastint Poland sp. z o. o., m.in. 

dostawcom usług IT, zewnętrznym biurom księgowo-rozliczeniowym, agencjom 

marketingowym, fotografom i innym podmiotom wspierającym Vastint Poland sp. 

z o. o. w organizacji Konkursu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z administratora poleceniami. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez upoważnione w tym zakresie 
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osoby, takie jak pracownicy i współpracownicy Vastint Poland sp. z o. o. oraz 

przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów 

na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Poczcie Polskiej S.A., firmom 

kurierskim oraz podmiotom z grupy kapitałowej administratora; 

g) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h) Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak 

nierozerwalnie związane z uczestnictwem w Konkursie.  

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział 

w Konkursie, a także wydanie nagrody. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów obowiązywania, przerwania 

lub odwołania Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają 

warunki określone w Regulaminie. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu wyżej 

wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego 

Uczestnika z Konkursu z ewentualnym jednoczesnym wygaśnięciem roszczeń 

Uczestnika związanych z uzyskaniem prawa do Nagrody lub jej wydaniem przez 

Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Konkursie 

z przyczyn niezależnych od Organizatora w szczególności z uwagi na brak należytego 

świadczenia usług dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik podpisał 

stosowną umowę.  

4. Informacji na temat konkursu udziela: Aleksandra Mausolf, 

aleksandra.mausolf@businessgarden.pl. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

 


