
REGULAMIN KONKURSU: Dbasz o siebie, zadbaj o swój samochód. 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie ‘Dbasz o siebie, zadbaj o swój samochód’ 

(zwanym dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest firma SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, NIP 635-

175-03-62. 

4. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 23.04.2022 r. do dnia 26.04.2022 r. do godz. 15:00. 

5. Wyniki konkursu zostaną przekazane zwycięzcy poprzez kontakt telefoniczny 26.04.2022 r. o godzinie 15:15. 

6. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza 

postanowień art. 29 tejże ustawy. 

§2 ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczestników wydarzenia: ’10 urodziny Handpark Beauty’, zwanych dalej 

Uczestnikami.  

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i 

zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) i ich udostępnienie 

Koordynatorowi w celu obsługi technicznej Konkursu. 

5. Organizator informuje, iż dane osobowe Opiekuna, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane 

wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE; ZADANIE KONKURSOWE 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: 

https://bielskobiala.bmw-sikora.pl/konkurs-zadbaj-o-swoj-samochod . 

2. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 1 osoba, której nazwisko zostanie wybrane przez Pracowników działu 

marketingu firmy SIKORA AC SP Z O. O. 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 

1. Wysłanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na założenia § 4 ust.1. 

§ 5 NAGRODY 

1.Nagrodą w konkursie jest voucher na usługę detailingową, która zostanie wykonana przez SIKORA AC SP Z O. 

O..  Dokładne zasady dot. Usługi detailingowej samochodu dostępne są w recepcji salonu. 

2. Uczestnikowi, który zostanie ogłoszony Zwycięzcą nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani 

nagrodę innego rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek 

inna nagroda. 

https://bielskobiala.bmw-sikora.pl/konkurs-zadbaj-o-swoj-samochod


5. Data wykonania nagrody głównej ustalana jest wspólnie: pomiędzy Zwycięzcą a pracownikiem salonu 

Blacharstwo Lakiernictwo Sikora. 

§ 6 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Opiekunów lub Uczestników, powyżej 13 roku życia posiadających konto 

na portalu Facebook.com, jest SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, NIP 635-175-03-

62. 

2. 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, a 

także na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator - w przypadku danych przetwarzanych w na potrzeby 

postępowania reklamacyjnego. Podstawą do przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes 

Organizatora (ochrona przed roszczeniami) - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. 

 

5. 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. 

 

32. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do Organizatora: 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

-        listownie na adres: SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów 

-        osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, sobota od 8:00 do14:00 

-        e-mail: iod@bmw-sikora.pl 

  

  

 


