
KONKURS „Mobil 1 Workshop na Motofaktor.pl”

Kto jest Organizatorem i w jakim terminie trwa Konkurs? 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Mobil 1
Workshop  na  Motofaktor.pl”  („Konkurs”)  organizowanym  za  pośrednictwem  strony internetowej
www.motofaktor.pl/konkurs-mobil-dla-czytelnikow-motofaktor-pl/ („Strona Konkursowa”). 

Konkurs trwa w dniach od 27 listopada do 3  grudnia 2018 r. 

Kto jest Organizatorem Konkursu?

1.  Organizatorem Konkursu jest  Motofaktor.pl  z siedzibą w Dębicy (39-200) przy ul.  Kolejowej 28,
posiadająca numer NIP: 872-241-25-03 („Organizator”).

2. Fundatorem Nagród jest ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba z siedzibą w Antwerpii (Belgia),
producent olejów silnikowych Mobil 1.

Kto może wziąć udział w Konkursie? 

3.  Udział w Konkursie jest dobrowolny i  bezpłatny. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być
wyłącznie osoba fizyczna, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie jest pełnoletnia i ma
pełną zdolność do czynności prawnych, posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wyśle wiadomość email na adres konkurs@motofaktor.pl, w której poda odpowiedzi na
pytania konkursowe opublikowane na Stronie Konkursowej. Udział w konkursie jest jednoznaczny z
akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie nazwisk Zwycięzców
na Stronie Konkursowej oraz na profilu www.facebook.com/Motofaktorpl/.

5.  W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  oraz  osoby  współpracujące  z
Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin wszystkich powyżej
wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo,  małżonków, rodziców małżonków i  osoby pozostające w stosunku przysposobienia,  a
także  wszelkie  osoby  pozostające  w  stałym  pożyciu  z  pracownikami  Organizatora  oraz  osobami
współpracującymi z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy.

Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?  

6. Konkurs polega na przesłaniu w wiadomości e-mail na adres konkurs@motofaktor.pl odpowiedzi na
wszystkie pytania konkursowe („Praca Konkursowa”).

7. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową. 

8. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę. 

9. Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem oceny dokonywanej niezależnie
od siebie przez jury powołane przez Organizatora („Jury”). 
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10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usunięcia  i  nieuwzględniania  w  Konkursie  Prac
Konkursowych: 1) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie
z zasadami Regulaminu, 2) uniemożliwiających dokonanie oceny przez Jury, 3) zawierających treści
niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających obowiązujące przepisy
prawa. 

Kto może zostać zwycięzcą Konkursu? Kto wybiera zwycięzców? 

11. W terminie  do  dnia  3 grudnia 2018  r.  Jury  Konkursu  wybierze  5  zwycięzców,  którzy  udzielili
poprawnych odpowiedzi  na  pytania oraz przygotowali  najciekawsze w ocenie Jury odpowiedzi  na
pytanie 2. („Zwycięzcy”). 

12. Nagrodą dla każdego zwycięzcy Konkursu jest olej silnikowy Mobil 1 w opakowaniu 4L lub czterech
opakowaniach o poj. 1L o wartości 130 zł (sto trzydzieści złotych). Autor najciekawszej odpowiedzi na
pytanie  2,  wybranej  spośród  odpowiedzi  udzielonych  przez  5  zwycięzców,  otrzymuje  nagrodę
dodatkową w postaci bluzy zespołu Aston Martin Red Bull Racing Formula 1 Team o wartości 515 zł
(pięćset piętnaście złotych).

13.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu na Stronie
Konkursowej poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska Zwycięzcy.

14. Organizator  ma  prawo  pominąć  danego  Uczestnika  w  procesie  przyznawania  Nagród  jeżeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w
szczególności:  w  przypadku  gdy  istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  że  Uczestnik,  który  jest
niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych albo że Praca Konkursowa nie
jest pracą Uczestnika.

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu uczestnictwo
Uczestnika  zostanie  wycofane  z  Konkursu,  bez  możliwości  otrzymania  Nagrody.  Przypadki  takie
Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie. 

Co można wygrać w Konkursie? 

16. Nagrodami w Konkursie są oleje silnikowe Mobil 1 – każdy o wartości 130 złotych brutto. Nagrodą
Główną w Konkursie jest bluza zespołu Aston Martin Red Bull Racing Formula 1 Team o wartości 515
zł.

17. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na Nagrodę  ̨innego rodzaju. Laureat
Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

18. Jednemu  Uczestnikowi  rywalizacji  konkursowej  może  zostać  przyznana  nie  więcej  niż ̇  jedna
Nagroda podczas trwania Konkursu. 

19.  Celem  wydania  nagrody  Organizator  może  zwrócić  się  do  Zwycięzcy  o  podpisanie  protokołu
wydania nagrody.

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę? 

20. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu za
pośrednictwem wiadomości  email.  Organizator poinformuje Zwycięzców o nagrodzie,  sposobie jej
otrzymania,  poprosi  o  potwierdzenie  w  formie  wiadomości  email  czy  Uczestnik  brał  udział  w



Konkursie oraz o przekazanie danych do jej  odbioru (Imię i  Nazwisko, adres zamieszkania,  numer
telefonu). W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania w odpowiedzi (i)
informacji,  że  brał  udział  w  Konkursie,  (ii)  danych  (imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer
telefonu), które są niezbędne do wysłania nagrody przesyłką kurierską. Powyższe dane należy wysłać
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia o wygranej. Wyżej wymienione dane są
niezbędne do otrzymania Nagrody. 

21. Organizator przekaże Nagrodę najpóźniej do 3 tygodni od momentu otrzymania wymienionych w
pkt 20 danych i informacji.

22.  Nagrody które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością
Fundatora.

Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie? 

23. Przystępując  do  Konkursu  Uczestnik  na  mocy  odrębnego  oświadczenia  woli  w  postaci
elektronicznej i wysłanego na adres konkurs@motofaktor.pl powinien wyrazić, zgodnie z poniższym,
zgodę na przetwarzanie  danych osobowych przez administratora  danych w celu  przeprowadzenia
Konkursu, w tym wydania Nagród oraz na opublikowanie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres poczty
elektronicznej Organizatora, tj. konkurs@motofaktor.pl wiadomości o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Mobil 1 Workshop na Motofaktor.pl” i
go akceptuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych Proautomotive Sp. z o.o., wydawcę portalu Motofaktor.pl, z siedzibą w Dębicy (39-200) przy
ul. Kolejowej 28, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu dostępnym na Stronie Konkursowej”.

24. W przypadku stwierdzenia w momencie przyznawania lub wydawania Nagród, że Uczestnik nie
przesłał  zgód o powyższej  treści,  zostanie on wykluczony z  Konkursu i  pozbawiony ewentualnego
prawa do Nagrody.

Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu? 

25. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest   Motofaktor.pl  z  siedzibą  w
Dębicy (39-200) przy ul. Kolejowej 28. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i w
zakresie  związanym  z  Konkursem,  w  tym  w  celu  wyłonienia  laureatów,  wydania  Nagrody
ogłoszenia  wyników  Konkursu,  rozpatrzenia  ewentualnych  reklamacji.  Dane  nie  będą
profilowane.

26. Osoby biorące udział  w konkursie wyrażają zgodę na wysyłkę nagród w razie wygranej przez
firmę  zewnętrzną,  a  tym  samym  udostępnienie  tej  firmie  przez  Organizatora  ich  danych
osobowych wraz z adresem wyłącznie w celu dystrybucji nagród. Po przekazaniu nagród dane
adresowe zwycięzców zostaną zniszczone.

27. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest  zgoda  Uczestnika  - art.  6  ust.  1  pkt
a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłania wiadomości na adres wskazany pkt
30 poniżej, przy czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie. 

28. Podanie  danych  osobowych  przez  Uczestników  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  wzięcia
udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny
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do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów
Konkursu,  będą  w  niezbędnym  zakresie  przechowywane  do  czasu  przedawnienia  roszczeń
cywilnoprawnych związanych z Konkursem. 

29. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) uzyskania  informacji  na  temat  przetwarzania  danych osobowych,  w tym o kategoriach

przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do
danych osobowych),

b)  żądania  skorygowania  nieprawidłowych  danych  osobowych  lub  uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d) złożenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  -  w  przypadku,  gdy
przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  uzasadnionego  interesu  administratora  (o  ile
zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym
ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f) złożenia  skargi  do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki  2,  00  -  193  Warszawa  –  w  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  osobowe  są
przetwarzane sprzecznie z prawem.

30.   W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego
administratora: sabina@motofaktor.pl. 

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu? 

31. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej (e-
mail)  na adres  konkurs@motofaktor.pl.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej  imię,  nazwisko,
oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje
mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

32. Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora.  O  wyniku  reklamacji  Uczestnik  zostanie
poinformowany mailowo (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty
otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji  nie pozbawia
Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Gdzie jest dostępny Regulamin? 

33. Regulamin  dostępny  jest  do  wglądu  na  Stronie  Konkursowej  znajdującej  się  pod  adresem
www.motofaktor.pl/konkurs-mobil-dla-czytelnikow-motofaktor-pl/. 
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