
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 

„ZIMA 2020” 
 

1. Organizator i czas trwania Konkursu 
 

1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą: „ZIMA 2020” zwanego  

w niniejszym Regulaminie Konkursem, jest Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach 

Wrocławskich 55-040, ul. Czekoladowa 10 wraz z Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 

przy ul. Uczniowskiej 21 zwany dalej Organizatorem. 

1.2. Konkurs odbędzie się w dniach 6 lutego – 31 marca 2020,  który będzie się odbywał w miejscowości Bielany 

Wrocławskie, w salonie Toyota Bielany Nowakowski przy ul. Czekoladowej 10, w Wałbrzychu w salonie Toyota 

Wałbrzych Nowakowski ul. Uczniowska 21 oraz w Jeleniej Górze w salonie Toyota Nowakowski Jelenia Góra przy 

ul. Batalionów Chłopskich 1 A.  

1.3. Terytorium Konkursu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do 

czynności prawnych, dysponująca numerem PESEL, posiadająca polskie obywatelstwo lub zamieszkała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca czynne PRAWO JAZDY.  

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie usługi serwisowej za minimum 100 złotych oraz 
wypełnienie kuponu z podaniem nr rej. samochodu oraz załącznika z pytaniem konkursowym „Korzystam z 
Serwisu Toyota Nowakowski ponieważ”. 

2.3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do udziału w konkursie tylko jeden raz w trakcie trwania konkursu. 

2.4. Osoba, która chce zgłosić udział w konkursie musi wykonać płatną usługę serwisową za 100 zł (lub więcej) do 

dnia 31.03.2019r. w jednym z salonów Toyota Nowakowski oraz pozostawić poprawnie wypełniony formularz 

konkursowy przy stanowisku Doradcy. 

2.5. Zadanie konkursowe jest podyktowane przez Organizatora lub Prowadzącego w załączniku do kuponu i na jego 

podstawie będą wybierani Zwycięzcy konkursu zależnie od kreatywności i pomysłowości odpowiedzi.  

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatorów, przedstawiciele 

Organizatorów, osoby współpracujące z Organizatorami na podstawie umów cywilno – prawnych, osoby najbliższe 

ww. osobom, przedsiębiorstwa oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Do 

Konkursu nie zostaną dopuszczone lub zostaną z niego wyeliminowane osoby, które będą się zachowywały w 

sposób godzący w dobre obyczaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Osoba zgłaszająca udział w konkursie może zgłosić wyłącznie swój udział. 

2.8. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego 

postanowienia.  

2.9. Osoba zgłaszająca udział w konkursie może zgłosić wyłącznie swój udział i nawet w przypadku kilkukrotnego 

przesłania formularza jej zgłoszenie będzie potraktowane jako pojedyncze.  

2.10. Uczestnik przystępując do Programu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego 

postanowienia. 

2.11. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu przekazanych w formularzu rejestracyjnym 

ujętym w par. 2 pkt. 2.3.1. jest Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. oraz Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.  

zwany dalej: „Administratorem” lub/i „Organizatorem” 

2.11.1. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres: iod@toyotanowakowski.pl 

2.11.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa pomiędzy 

Uczestnikiem, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji 

Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych Uczestnika  jest niezbędne. 

2.11.3.  Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy 

oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także w celu przesyłania Uczestnikowi 

ofert promocyjnych i reklamowych.  

2.11.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie 

i realizacja Umowy i uczestnictwo w Programie nie będą możliwe.  

2.11.5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres do którego Uczestnik Programu nie 

wypowie Umowy. 

2.11.6. Administrator przekaże dane osobowe Uczestnika odbiorcom zajmującym się obsługą Programu w 

lokalizacjach ujętych w par. 1 . 

2.11.6.1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

2.11.7.2. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych. 
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2.11.7.3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora 

przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2.11.7.4. W oparciu dane osobowe Uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec 

Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, które 

rozumie się jako  dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 

osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

2.12. Praw do uczestnictwa w Programie nie można zbywać ani przekazywać na rzecz osób trzecich.  

2.13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich zdjęć w kanałach social media należących do 

grupy Toyota Nowakowski (facebook, Instagram, LinkedIn),  

na stronie internetowej www.ToyotaNowakowski.pl , www.ToyotaWalbrzych.pl , www.ToyotaJeleniaGora.pl  oraz 

w innych mediach.  

 

3. Zasady ogólne Konkursu 

 

3.1. Nagrodami w konkursie są 3 vouchery na weekend dla dwóch osób w Hotelu Gołębiewski Karpacz****.  Jeden 

voucher przysługuje na jednego Zwycięzce z danej lokalizacji: Toyota Nowakowski Bielany Wrocławskie, Toyota 

Wałbrzych Nowakowski,  Toyota Nowakowski Jelenia Góra. 

3.1.1. Konkurs odbędzie się w  dniach 06 luty  – 31 marca 2020 r. 

3.1.2. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

3.1.3. Trzy nagrodzone  w konkursie Osoby wybierze komisja w składzie: Piotr Smółka – Kierownik Działu Obsługi 

Klienta, Joanna Greiss – Kierownik Działu Rozwoju Biznesu i Marketingu, Jacek Wierzbicki – Kierownik Serwisu 

Wałbrzych, Mateusz Kowalczyk – Specjalista ds. Marketingu 

3.1.4.  Nagroda nr 1 , nr 2 i nr 3 będącą voucherem do Hotelu Gołębiewski Karpacz****, będzie możliwa do 

odebrania, po ogłoszeniu wyników konkursu, osobiście,  pod adresem: Toyota Bielany Nowakowski ul. 

Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie 

Toyota Wałbrzych Nowakowski, ul. Uczniowska 21 Wałbrzych 

Toyota Nowakowski Jelenia Góra, ul. Batalionów Chłopskich 1A. 
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3.1.5. Voucher będzie można zrealizować tylko w Hotelu Gołębiewski Karpacz****. 

3.1.6. Za nagrodę rzeczową przewidzianą w niniejszym Regulaminie nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Uprawnienie do korzystania z nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest niezbywalne. 

3.1.7. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją  

3.1.8. Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mogą wyrazić zgodę 

na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) lub w celach marketingowych. 

 

 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

5.1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibach Organizatora, tj. w Toyota Bielany Nowakowski,  

ul. Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie i na stronie www.ToyotaNowakowski.pl  

Ul. Uczniowska 21, Wałbrzych i na stronie www.ToyotaWalbrzych.pl  

Ul. Batalionów Chłopskich 1A, Jelenia Góra www.ToyotaJeleniaGora.pl  

5.2. W wypadku wystąpienia w okresie trwania Programu siły wyższej mającej wpływ na przeprowadzenie Programu 

w sposób częściowy lub całkowity, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowego lub całkowitego 

odwołania Programu. W takim wypadku Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu roszczenia, w tym 

odszkodowawcze, jednakże zachowują oni prawo możliwości realizacji korzyści ujętych w par. 3.3. w terminie 

późniejszym, umożliwiającym realizację Programu aż do dnia odwołania Programu. 

5.3. Uczestnicząc w Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że 

wyraża zgodę na zasady Programu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu po jego ogłoszeniu. Informacja o zmianie 

regulaminu Programu zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki opublikowano 

Regulamin.  

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu z ważnych przyczyn oraz do zamknięcia Programu 

bez podania przyczyny.  
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