REGULAMIN KONKURSU
„Rowerowy dzień dziecka – Twój idealny samochód”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Rowerowy dzień dziecka – Twój idealny samochód”
są AUTO LELLEK GROUP SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Opolu (45-960), ul. Opolska 2c, NIP 991-03747-36 REGON 160105918, oraz AUTO CENTRUM OPOLE LELLEK GROUP SP. Z O.O. SP. K., z siedzibą w
oPOLU (45-960), ul. Opolska 2c, NIP 991-049-36-65 REGON 161434972 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej www.portal.lellek.pl i organizowany w
dniu 08.06.2019r. podczas Rowerowego dnia dziecka w siedzibie Organizatora.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, oraz
Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora,
oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a
wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
§2
Przedmiot i czas Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza danych osobowych oraz ankiety
konkursowej w czasie trwania Konkursu wskazanym w pkt. 2. oraz umieszczenie kuponu w specjalnie
do tego celu wyznaczonej urnie. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne.
2. Konkurs rozpoczyna się i kończy 8 czerwca 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 18
czerwca 2019 r.
§3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby
odwiedzające siedzibę organizatora w dniu 8 czerwca 2019 r.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu
ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz udzielą Organizatorowi
pisemnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie (zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r).
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających,
podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie
najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np.
rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może
kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego danych do kontaktu oraz żądać
podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia
oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
§4
Przebieg Konkursu oraz nagroda
1. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie określone w §2
oraz udzieliła najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w ankiecie lub w najbardziej
niekonwencjonalny sposób wypełniła polecenie znajdujące się na formularzu konkursowym.
2. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody w postaci:
Portfel skórzany marki Picard o wartości 300 zł brutto (trzysta złotych brutto)
3. Laureat konkursu może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Laureat konkursu może odmówić przyjęcia nagrody.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) tj. zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 68 w/w nagrody o wartości poniżej
2000 zł brutto są zwolnione z opodatkowania.
6. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej
ekwiwalentu pieniężnego, ani wymiany na nagrody innego rodzaju.
7. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu następuje poprzez zamieszczenie informacji na
www.portal.lellek.com.pl.
8. Organizator przewiduje wytypowanie 2 zwycięzców Konkursu
9. Organem decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 2 jest Komisja Konkursowa, w
skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

§5
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 2 lipca 2019 roku
wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres LELLEK GROUP SP. Z O.O. SP.K., ul. Opolska
2c, 45-960 Opole z dopiskiem „Rowerowy dzień dziecka – Twój idealny samochód”
2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, decyduje data wpływu reklamacji do
Organizatora.
§6
Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych uczestnika są AUTO LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Opolu (45-960), ul. Opolska 2c, oraz Auto Centrum Opole LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k.
2. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wydania nagród oraz rozpatrzenia
reklamacji, zgodnie z przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia konkursu i postępowania
reklamacyjnego.
4. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w konkursie, w tym otrzymania nagrody.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z
Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora poświęconej Konkursowi (www.portal.lellek.pl).

