REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ WEEKENDOWY TEST MERCEDESA EQE”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady funkcjonowania, czas trwania,
zasady korzystania i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w konkursie
„Wygraj weekendowy test Mercedesa EQE”, procedurę reklamacyjną oraz obowiązki
Organizatora („Konkurs”).

1.2.

Organizatorem Konkursu jest spółka Carsmile S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul.
Prostej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 0000724919, NIP: 7010800013,
REGON: 369367192, kapitał zakładowy w wysokości 830.152,10 PLN wpłacony w całości
(„Organizator”).

1.3.

Współorganizatorem Konkursu, zapewniającym Nagrody dla Zwycięzcy jest Spółka
Mercedes-Benz Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460) przy ul. Daimlera 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr
Sądowy, pod numerem KRS: 0000162206, NIP: 5272409651, REGON: 015467663, kapitał
zakładowy w wysokości 68.530.000 PLN („Współorganizator”).

1.4.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem
transgranicznego charakteru sieci Internet.

1.5.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 17 listopada 2022 r. od godziny 9:00
do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 17:00 (“Czas Trwania Konkursu”). Organizator
zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Czasu Trwania Konkursu, o czym Organizator
poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem Strony Konkursu
najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnym upływem Czasu Trwania Konkursu.

1.6.

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

1.7.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz w
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
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2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1.

Konkurs kierowany jest do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących
osobami prawnymi, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną („Uczestnik”).

2.2.

Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie dokonywane przez przedstawiciela Uczestnika. Ilekroć
w Regulaminie mowa jest o wykonaniu czynności przez Uczestnika rozumie się przez to
również realizację tych czynności przez jego przedstawiciela.

2.3.

Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do udowodnienia (udokumentowania) spełniania
warunków, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. powyżej.

2.4.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub osoby zatrudnione u
Organizatora lub Współorganizatora, lub w podmiotach z nimi powiązanych (zarówno
pracownicy, jak i osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną) oraz członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych i
zstępnych (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.5.

Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i
obowiązków z nim związanych na inne osoby.

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1.

Aby wziąć Udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić wymogi wskazane w Regulaminie, a
także w Czasie Trwania Konkursu:
1) przekazać Organizatorowi dane kontaktowe oraz wyrazić niezbędne zgody na
przedstawienie przez Organizatora oferty finansowania lub innego produktu
finansowego udzielanego przez Organizatora lub podmioty partnerskie – za
pośrednictwem

dedykowanego

Landin

Page,

dostępnego

pod

adresem

https://benefit.carsmile.pl/eqe,
2) udzielić odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe: „Czego najbardziej jesteś
ciekaw/ciekaw w samochodzie elektrycznym, co chciałbyś/chciałabyś przetestować?”
(„Odpowiedź”).
3.2.

Warunki opisane w pkt 3.1. muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

3.3.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Spełnienie warunków opisanych w
pkt 3.1. powyżej jest jednoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie
(„Zgłoszenie”), zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i potwierdzeniem spełnienia
przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.

3.4.
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4. Zwycięzca
4.1.

Organizator powoła 3-osobową komisję konkursową, skłądającą się z pracowników lub
współpracowników Organizatora, której zadaniem będzie dokonanie oceny Odpowiedzi
nadesłanych przez Uczestników w oparciu o kryterium kreatywności, a także czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu („Komisja”).

4.2.

W oparciu o kryterium wskazane w ust. 1 powyżej, Komisja wybierze jedną (1) Odpowiedź,
która w jej ocenie w najbardziej kreatywny sposób odpowiada na Pytanie Konkursowe i na
tej podstawie wyłoni jednego (1) zwycięzcę Konkursu, który otrzyma Nagrodę
(“Zwycięzca”). W wyjątkowych przypadkach, mając na uwadze kryteria wskazane w ust. 1,
Komisja może również zdecydować o zakończeniu Konkursu bez wyłonienia Zwycięzców
albo zdecydować o wyłonieniu większej liczby Zwycięzców.

4.3.

Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora lub
Współorganizatora o fakcie zostania Zwycięzcą telefonicznie.

5. NAGRODY
5.1.

Nagrodą w Konkursie jest możliwość odbycia przez Zwycięzcę weekendowej jazdy testowej
samochodem Mercedes EQE („Nagroda”). Organizator i Współorganizator uzgodnią ze
Zwycięzcą szczegółowy termin, zasady i liczbę osób po stronie Zwycięzcy uprawnionych do
odbycia ww. jazdy testowej stanowiącej Nagrodę dla Zwycięzcy.

5.2.

Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Organizatorem i
Współprganizatora.

5.3.

Wartość Nagrody wynosi 1.500 PLN netto (jeden tysiąc pięćset złotych netto).

5.4.

Nagroda zostanie zapewniona Zwycięzcy przez Współorganizatora.

5.5.

Organizator ani Współorganizator nie pobierają ani nie odprowadzają żadnych podatków w
związku z przyznaniem Nagrody. Uczestnik powinien prowadzić prawidłowe rozliczenia
podatkowe we własnym zakresie.

5.6.

Udział Uczestnika w Konkursie oraz spełnienie warunków przez Zwycięzcę, nie stanowi
podstawy żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia przez Organizatora lub
Współorganizatora.

5.7.

Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na
jakikolwiek inny środek płatniczy lub nagrody innego rodzaju.
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6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1.

Administratorem danych osobowych przedstawiciela Uczestnika oraz osób wskazanych
przez Zwycięzcę jako uprawnionych do odbycia jazdy testowej stanowiącej Nagrodę jest
Carsmile S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000724919, NIP: 7010800013, REGON: 369367192, kapitał zakładowy w
wysokości 830.152,10 PLN wpłacony w całości („Administrator”).

6.2.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przedstawiciel
Uczestnika oraz osoby wyznaczone przez Zwycięzcę jako uprawnione do odnycia jazdy
testowej stanowiącej Nagrodę może się skontaktować z Administratorem pod adresem email iod@carsmile.pl.

6.3.

Przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela Uczestnika oraz osób wskazanych przez
Zwycięzcę jako uprawnionych do odbycia jazdy testowej stanowiącej Nagrodę następuje
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27.04.2016 r. („RODO”) w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, a także wydania i zrealizowania i
rozliczenia Nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z
uczestnictwa w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO. W zakresie w jakim
przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

6.4.

Przedstawiciel Uczestnika oraz osoby wskazane przez Zwycięzcę jako uprawnione do
odbycia jazdy testowej stanowiącej Nagrodę posiadają prawo:
1) dostępu do swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) żądania usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora,
6) przeniesienia danych (w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody),
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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6.5.

Dane osobowe podane na potrzeby Konkursu będą przetwarzane przez Administratora
przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, nie później jednak
niż 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik skorzysta z oferty udzielenia
finansowania lub skorzystania z innego produktu finansowego, wówczas dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z zasadami i w terminach wskaznaych w polityce prywatności
dostępnej pod tym adresem: https://storage.carsmile.pl/uploads/2021/12/politykaprywatnosci-carsmile-122021.pdf.

6.6.

Dane osobowe osób wskazanych przez Zwycięzcę jako uprawnionych do odbycia jazdy
testowej stanowiącej Nagrodę zostaną udostępnione Współorganizatorowi. Przesyłane w
ten sposób dane obejmują: imię i nazwisko oraz numer telefonu przedstawiciela Zwycięzcy
oraz osób wskazanych przez Zwycięzcę jako uprawnionych do odbycia jazdy testowej
stanowiącej Nagrodę.

6.7.

W zakresie współpracy przy organizacji Konkursu i wydania Nagrody Organizator i
Współorganizator występują w roli odrębnych administratorów w rozumieniu RODO.

6.8.

Dane osobowe mogą być udostępniane również innym podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w
szczególności firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług
księgowych, prawnych lub z zakresu rozwiązań IT, oraz organom administracji publicznej.

6.9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb
organizacji Konkursu i wydania Nagrody.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane
przez Uczestnika w formie pisemnej na adres Organizatora Carsmile S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres
reklamacje@carsmile.pl najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia ostatniego
dnia Czasu Trwania Konkursu.

7.2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dane do kontaktu wnoszącego reklamację
Uczestnika, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie związane ze składaną
reklamacją.

7.3.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji,
Organizator zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie
dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez
Organizatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

7.4.
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reklamacji przez Organizatora.
7.5.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub
drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika.

7.6.

Reklamacje dotyczące Nagrody powinny być kierowane do Współorganizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Regulamin dostępny jest pod następującym adresem internetowym Organizatora
https://benefit.carsmile.pl/eqe w zakładce “Regulamin” znajdującej się w stopce strony.

8.2.

Wszelkie

zapytania

dotyczące

Konkursu

należy

kierować

na

adres

e-mail: benefit@carsmile.pl
8.3.

Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący
charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

8.4.

Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie, w tym dostępem do Internetu będą
ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

8.5.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.6.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także prawo do do przerwania
Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia.
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