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REGULAMIN 
z dnia 22.072022r. 

KONKURS Rzeszów Bike festiwal 2022 
(zwany dalej: Regulaminem) 

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu Rzeszów Bike festiwal 2022 (zwanego dalej: Konkursem) 

jest Dakar Toyota Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Świlczy 146T 36-072 Świlcza 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000815921, NIP 5170369600 (zwana dalej: Organizatorem). 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2022 r. do dnia 24 lipca 2022 r. do godziny 20.00 podczas 

Rzeszów Bike Festival. 

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem) może zostać osoba pełnoletnia, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Zgłoszenie się jako dwudziesta osoba do stoiska DAKAR TOYOTY RZESZÓW oraz 

dodanie komentarza pod podanym postem na profilu Dakar toyoty na facebooku 

stanowi zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i akceptację niniejszego regulaminu.  

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

§ 3. 

ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie pod postem obwieszczającym Konkurs na 

profilu społecznościowym prowadzonym przez Organizatora na portalu Facebook 

komentarza oraz zgłoszenie się jako dwudziesta osoba na stoisku Dakar Toyoty 

podczas Rzeszów Bike Festival.  

 

§ 4 

PRZYZNAWANIE NAGRODY 
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1. Po zakończeniu okresu trwania konkursu,   jury, w skład którego wchodzić będą 3 

osoby będące pracownikami Organizatora (zwane dalej: Jury) wyłoni zwycięzców 

Konkursu. 

2. Jury oceni udostępnione komentarze konkursowe oraz policzy, która osoba jest co 

dwudziestą przy stoisku. 

3. Informacja o wyłonieniu Zwycięzcy zostanie opublikowana na profilu 

społecznościowym prowadzonym przez Organizatora na portalu Facebook. 

4. Nagrodą  (zwana dalej: Nagrodą) w Konkursie jest gadżet z logo Dakar-toyoty tj. 

głośnik bluetooth. 

5. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie Zwycięzcy w postaci określonej 

Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na 

inną nagrodę rzeczową. 

6. Nagroda będzie do odbioru na stosiku organizatora podczas Rzeszów Bike Festival 

2022. 

7. Nagroda może być odebrana tylko w terminie trwania Festivalu. 

8. Jeżeli Zwycięzca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych niniejszym 

Regulaminem jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje 

do dyspozycji Organizatora. 

 

 

§ 5 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Dakar Toyota Sp. z o.o. Sp. K., z 

siedzibą w Świlczy 146T 36-072 Świlcza zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815921, NIP 5170369600. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez 

Administratora w celu: 

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia Konkursu; 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu archiwizacji i udzielania odpowiedzi 

na pisma oraz wnioski; 

3. Po przeprowadzeniu Konkursu dane zostaną usunięte po 1 roku. Zakres 

przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, miejscowość 

zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. 

4. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:  
a. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do 

żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa;  

b. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 
lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług 
IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom 
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prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia 
dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.  

5. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.  
Uczestnicy i opiekunowie mają prawo do:  

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych  

b. sprostowania danych,  

c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  

d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania  

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych 
osobowych  

f. przeniesienia swoich danych osobowych  

g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do 
prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.  

6. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji.  

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do 
odebrania Nagrody w Konkursie. 

 
 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz 

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje 
Organizatora są ostateczne.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie konkursu. 
Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie 
zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.  

4. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych 
udziela Organizator.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w regulaminie 
Konkursu o okres nieprzekraczający 30 dni.  
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