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"Wygraj Skodę CITYGO od CITY" (dalej: Regulamin")

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Wygraj Skodę CITYGO od CITY" 
(dalej: "Konkurs").

2. Organizatorem  Konkursu  jest  ARTUR  WASSIELEWSKI  prowadzący  działalność
gospodarczą pod nazwą CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24 z siedzibą w
Szczecinie,  kod  pocztowy  71-450,  ul.  Chopina  49,  posiadający  numer  identyfikacji
podatkowej  NIP  852-162-77-11,  numer  statystyczny  REGON  810078222  (dalej:
"Organizator”). W dalszej części regulaminu firma Organizatora będzie nazywana „CITY
TAXI”.

3. Organizator jest, stosownie do treści art. 919-921 ustawy kodeks cywilny (Dz.U.2017 
poz. 459 z późn. zm.), przyrzekającym Nagrody w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 

roku o grach hazardowych (Dz.U.2018.poz 165 z zm.).
6. Konkurs prowadzony jest poprzez zbieranie nadesłanych przez Uczestników 

propozycji nowego hasła reklamowego dla firmy CITY TAXI.
7. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który 

wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2018 roku.
8. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.citytaxi.szczecin.pl/.
9. Regulamin  jest  wiążący dla  Organizatora  i  Uczestników Konkursu,  reguluje  zasady i

warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu.

10. Konkurs zaczyna się w dniu 11.04.2018 roku, a kończy 03.06.2018 roku, z zastrzeżeniem, 
iż Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w Konkursie w terminie od dnia 11.04.2018 od 
godziny 00:00 do dnia 03.06.2018 do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do
wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony powyżej, o czym poinformuje 
Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej 
http://www.citytaxi.szczecin.pl/.

11. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.
12. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie 

zrezygnować z udziału w Konkursie.
13. Administratorem  danych  osobowych,  zebranych  podczas  Konkursu  jest  Organizator.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.) w celu
przeprowadzenia  Konkursu  oraz  w  celach  marketingowych  Organizatora.  Uczestnicy
Konkursu  przed  przystąpieniem  do  Konkursu  wyrażają  dobrowolną  zgodę  na
przetwarzanie  ich  danych  osobowych  w powyższych  celach.  Uczestnicy  mają  prawo
dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  choć  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w
Konkursie.

14. Biorący  udział  w  Konkursie  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  publikację  zdjęć  ze  swoim
wizerunkiem  oraz  swojego  imienia  i  nazwiska  zarówno  w  mediach,  na  portalach
społecznościowych, jak i w formie drukowanej.

15. Biorący udział w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
16. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikowania  w  różnych  mediach  oraz  na

nośnikach  drukowanych  przesłanych  haseł  reklamowych  oraz  imienia  i  nazwiska
Uczestników, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu Konkursu.
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17. Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów prac, potwierdzających ich pomysłowość,
kreatywność i umiejętności twórcze, a także promocja i reklama firmy CITY TAXI.

18. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwała będzie powołana przez
Organizatora komisja konkursowa (dalej: "Komisja Konkursowa").

19. Uczestnik, w wypadku wygrania Konkursu, zobowiązuje się do osobistego odbioru Nagrody
w  dniu  09.06.2018  roku,  na  terenie  Centrum  Handlowo-Rozrywkowego  Galaxy,
znajdującego  się  pod  adresem  Aleja  Wyzwolenia  18-20,  70-554  Szczecin.  O  godzinie
wydania  Nagrody  Zwycięzca  zostanie  poinformowany  w  chwili  powiadomienia  go  o
wygranej w Konkursie.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat,
spełniająca wymogi określone w niniejszym Regulaminie, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora oraz podmiotów powiązanych z nim kapitałowo i  osobowo,
osoby  współpracujące  z  organizatorem  w  jakiejkolwiek  formie  bądź  osoby  świadczące
usługi dla podmiotów współpracujących z organizatorem,
b) pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym dostarczeniu nagrody,
c) członkowie rodzin i powinowaci osób wskazanych w pkt a)-b) powyżej.

3. Przez "pracowników" rozumie się osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby świadczące pracę na
podstawie umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.

4. Przez „członków rodzin" rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  (jednak  nie  będzie  miał  obowiązku)  pobierania
pisemnych  oświadczeń  od  Uczestników  Konkursu,  dotyczących  spełnienia  warunków
udziału w Konkursie, określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków 

(dla nowych użytkowników Aplikacji CITY TAXI SZCZECIN pkt a)-g), dla 
użytkowników korzystających z Aplikacji CITY TAXI SZCZECIN przed
rozpoczęciem Konkursu pkt d)-g)):

a) pobranie Aplikacji CITY TAXI SZCZECIN ze strony sklepu internetowego Google Play
https://play.google.com/store   (dalej: "Aplikacja"),

b) zainstalowanie Aplikacji w telefonie,
c) założenie  Nowego  Konta  w  Aplikacji  (wejście  w  zakładkę  "Nowe  Konto",  następnie

wprowadzenie  nazwy  konta  oraz  hasła,  powtórzenie  hasła,  zatwierdzenie  danych  i
potwierdzenie "OK" – nastąpi przekierowanie na stronę logowania),

d) zalogowanie się w Aplikacji,
e) weryfikowanie numeru telefonu w Aplikacji (wejście w zakładkę "Moje Dane", następnie

kolejno w zakładki "Zmień numer" i "Wprowadź nowy numer", zatwierdzenie wpisanych
danych, wejście w zakładkę "Aktywuj numer",  a następnie "Wyślij  teraz" – na telefonie
pojawi  się  okno  tekstowe  wiadomości,  należy  wysłać  wiadomość  weryfikacyjną.  Po
wysłaniu  wiadomości  nastąpi  ponowne  przekierowaniu  do  Aplikacji,  należy  wejść  w
zakładkę "Pobranie danych", po czym na urządzeniu pojawi się potwierdzenie "Numer
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zweryfikowany"),
f) zamówienie przejazdu taksówką poprzez Aplikację w terminie trwania Konkursu tj. od dnia

11.04.2018 od godziny 00:00 do dnia 03.06.2018 do godziny 23:59,
g) przesłanie wiadomości, zawierającej skan podpisanego i wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego z propozycją nowego hasła reklamowego dla firmy CITY TAXI, na adres
e-mail: konkurs@citytaxi.szczecin.pl   w terminie trwania Konkursu tj. od dnia 11.04.2018
od godziny 00:00 do dnia 03.06.2018 do godziny 23:59.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie http://www.citytaxi.szczecin.pl/ w 
zakładce KONKURSY I PROMOCJE, a także stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Wysłana wiadomość powinna być zatytułowana w następujący sposób: "Wygraj Skodę CITYGO 
od CITY – Zgłoszenie" oraz powinna zawierać następujące informacje i oświadczenia, ujęte w 
treści formularza zgłoszeniowego :

 propozycję nowego hasła reklamowego dla firmy CITY TAXI,
 imię i nazwisko Uczestnika,
 numer telefonu Uczestnika,
 aktualny adres zamieszkania Uczestnika,
 adres e-mail Uczestnika,
 numer PESEL Uczestnika,
 data urodzenia Uczestnika,
 oświadczenie Uczestnika, iż wyraża chęć wzięcia udziału w Konkursie,
 oświadczenie  Uczestnika,  iż  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez

Administratora danych, wskazanego w rozdziale I pkt 11 w zakresie zdefiniowanym w w/w
punkcie,

 oświadczenie Uczestnika, iż wyraża zgodę na publikację w różnych mediach oraz na
nośnikach drukowanych przesłanego hasła reklamowego,

 oświadczenie Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz spełnia wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie,

 oświadczenie  Uczestnika,  iż  w  wypadku  wygrania  Konkursu  zobowiązuje  się  on  do
osobistego  odbioru  Nagrody  w  dniu  09.06.2018  roku,  na  terenie  na  terenie  Centrum
Handlowo-Rozrywkowego Galaxy, znajdującego się pod adresem Aleja Wyzwolenia
18-20, 70-554 Szczecin.

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w całości, we wszystkich polach wskazanych 
do wypełnienia i zawierać wszystkie ujęte w nim oświadczenia dotyczące Uczestnika Konkursu. 
Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym dokonane bez 
wykorzystania Formularza zgłoszeniowego, doręczone w inny sposób niż wskazany w Regulaminie
lub niezawierające wszystkich niezbędnych elementów, nie będzie rozpatrywane.
Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z dokonaniem cesji wszelkich praw, tytułów i
udziałów,  w  tym  wszystkich  praw  patentowych,  do  wzoru,  autorskich  i  innych  na  rzecz
Organizatora i Biura Konkursu.

III. Komisja Konkursowa

1. W celu wyłonienia Laureata Konkursu – Zwycięzcy oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym  przebiegiem  Konkursu,  Organizator  powoła  trzyosobową  Komisję
Konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

2. Miejscem obrad Komisji Konkursowej jest siedziba Organizatora.
3. Komisja Konkursowa niezawiśle podejmie decyzję o wyłonieniu Zwycięzcy.
4. Zadania Komisji Konkursowej:
 weryfikacja zgłoszeń, pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszym
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Regulaminie,
 rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wyłonienie Zwycięzcy spośród prawidłowo przesłanych

zgłoszeń,
 sporządzenie protokołu z obrad Komisji Konkursowej,
 rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

IV. Zasady Konkursu

1. Każda osoba, spełniająca warunki, wskazane w rozdziale II pkt 1-4, 6-7, jest uprawniona do
wzięcia udziału w Konkursie.

2. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła reklamowego promującego działalność
firmy CITY TAXI (dalej: "Praca Konkursowa").

3. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznawanych
za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogącym obrazić uczucia
lub  przekonania  innych  osób,  bądź  też  naruszających  prawa  osób  trzecich.  Prace
Konkursowe nie powinny zawierać w treści znaków towarowych lub innych chronionych
oznaczeń osób trzecich, jak również treści o charakterze reklamowym, chyba że są to treści
reklamowe dotyczące Organizatora Konkursu.

4. Prace Konkursowe powinny być  samodzielnym wytworem pracy twórczej Uczestnika,  o
indywidualnym  charakterze.  Uczestnik  powinien  dysponować  pełnią  osobistych  i
majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej.

5. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę formularzy zgłoszeniowych, każdorazowo z
propozycją tylko jednego hasła reklamowego, a tym samym może wziąć udział w Konkursie
dowolną liczbę razy.

6. W ocenie Prac Konkursowych będą stosowane następujące kryteria:
 oryginalność,
 pomysłowość i kreatywność,
 stopień dopasowania treści do charakterystyki działalności firmy CITY TAXI.
7. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego hasło reklamowe zostanie uznane przez

Komisję Konkursową za najlepiej spełniające kryteria, wskazane w rozdziale IV pkt 6, oraz
spełniające warunki, wskazane w rozdziale IV pkt 2-5.

8. Uczestnik  ponosi  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność  w  przypadku,  gdy  jego  Praca
konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyłączenia  od  udziału  w  Konkursie  zgłoszeń
zawierających  prace  uprzednio publikowane,  biorące  udział  w innych  konkursach,  które
mogą  naruszać  prawa autorskie  osób trzecich  oraz  te,  w stosunku do których  zachodzi
podejrzenie, że nie zostały wykonane samodzielnie.

10. Organizator przyjmuje zgłoszenia konkursowe w terminie trwania Konkursu tj. od dnia
11.04.2018 od godziny 00:00 do dnia 03.06.2018 do godziny 23:59.

V. Nagroda

1. Komisja Konkursowa wytypuje hasło reklamowe, najlepiej spełniające kryteria, wskazane
w rozdziale IV pkt 6, oraz spełniające warunki, wskazane w rozdziale IV pkt 2-5, które
zostanie  wykorzystane  przez  Organizatora  dla  promocji  i  reklamy  firmy  CITY  TAXI.
Wygrana osoba otrzyma nagrodę w postaci samochodu marki Skoda, model CITYGO, w



wybranej przez Organizatora specyfikacji o wartości brutto 34.000,00 zł (słownie
trzydzieści cztery tysięcy złotych).

2. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o kwotę w wysokości 11,11% wartości Nagrody
rzeczowej (dalej jako „Nagroda Pieniężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana, lecz
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz.U. z Dz.U.2018.
poz. 200 z późn. zm.) przekazana na poczet pokrycia podatku od nagrody o wartości 10%
sumy wartości Nagrody rzeczowej oraz Nagrody pieniężnej, na co Uczestnik wyraża zgodę.
Szczegółowy opis Nagrody stanowi wyłącznie Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Organizator,  jako  płatnik  zryczałtowanego  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,
przed fizycznym wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju, ani na ekwiwalent pieniężny ani
rzeczowy.  Zwycięzca  Konkursu  nie  ma  ponadto  prawa do scedowania  nagrody na  inną
osobę.

VI. Wydanie Nagrody

1. Komisja Konkursowa w terminie do 06.06.2018 roku wybierze jedno hasło reklamowe, jej
zdaniem najlepiej  spełniające  kryteria,  wskazane w rozdziale  IV pkt  6,  oraz  spełniające
warunki, wskazane w rozdziale IV pkt 2-5, prawidłowo zgłoszone do Konkursu.

2. Niezwłocznie  po  wyłonieniu  Zwycięzcy,  lecz  nie  później  niż  do  dnia  06.06.2018  roku
Organizator  skontaktuje  się  ze  Zwycięzcą  z  wykorzystaniem  numeru  telefonu
komórkowego,  podanego w treści  formularza  zgłoszeniowego,  w celu  powiadomienia  o
wyniku  Konkursu,  potwierdzenia  chęci  odbioru  Nagrody  oraz  weryfikacji  tożsamości
Zwycięzcy.

3. Organizator  podejmie pięć prób połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą (wszystkie  pięć
prób  w  przeciągu  jednej  doby  od  momentu  wykonania  pierwszego  połączenia).  Przez
nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia, włączenie
się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu np. przebywanie
poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn
leżących  po  stronie  Zwycięzcy,  a  w  szczególności  w  przypadku  braku  możliwości
skontaktowania się ze Zwycięzcą w sposób wskazany w rozdziale VI pkt 3. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji
lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-
mail  oraz  numeru  telefonu  uniemożliwiającą  odszukanie  Uczestnika  i/lub  wręczenie
nagrody.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, w sposób wskazany w
rozdziale  VI  pkt  3,  braku  poprawnej  weryfikacji  tożsamości  lub  braku  chęci  odbioru
Nagrody  przez  Zwycięzcę,  Nagroda  pozostaje  w  dyspozycji  Organizatora,  który  może
przekazać  ją  Uczestnikowi,  który  w  ocenie  Komisji  Konkursowej  zgłosił  na  Konkurs
kolejną najlepszą Pracę Konkursową, po Pracy Konkursowej Zwycięzcy. Dalej procedura
poinformowania  o  wyniku  Konkursu,  potwierdzenia  chęci  odbioru  Nagrody  oraz
weryfikacji tożsamości Zwycięzcy przebiega zgodnie z rozdziałem VI pkt 2-3.

6. Wiążące ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 08.06.2018 roku na stronie
internetowej http://www.citytaxi.szczecin.pl/.

7. Wydanie Nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody
Zwycięzca jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem. Odmowa
jego okazania stanowi podstawę do odmowy wydania Nagrody i skutkuje brakiem
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poprawnej weryfikacji tożsamości, co pozwala Organizatorowi na wszczęcie procedury
opisanej w rozdziale VI pkt 3.

8. Warunkiem  wydania  Nagrody  będzie  wypełnienie  i  podpisanie  przygotowanego  przez
Organizatora protokołu odbioru Nagrody, podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na
nieodpłatne  korzystanie  i  rozpowszechnianie  przez  Organizatora  wizerunku  Zwycięzcy,
utrwalonego podczas wydawania Nagrody (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) oraz
oświadczenia  o  przekazaniu  majątkowych  praw  autorskich  na  polach  eksploatacji,
wymienionych  w  rozdziale  VII  niniejszego  Regulaminu  (załącznik  nr  4  do  niniejszego
Regulaminu), a także przekazanie ich Organizatorowi.

9. Wydanie  Nagrody  nastąpi  w  dniu  09.06.2018  roku  na  terenie  Centrum  Handlowo-
Rozrywkowego Galaxy,  znajdującego się pod adresem Aleja Wyzwolenia 18-20, 70-554
Szczecin.  O  godzinie  wydania  Nagrody  Zwycięzca  zostanie  poinformowany  w  chwili
powiadomienia go wygranej w Konkursie. Przez wydanie Nagrody rozumie się wypełnienie
przez Zwycięzcę protokołu przekazania samochodu wraz z dokumentami niezbędnymi do
ubezpieczenia i rejestracji w odpowiednim dla Zwycięzcy wydziale komunikacji. Fizyczne
przekazanie Nagrody nastąpi po dniu 09.06.2018 roku, po ubezpieczeniu i zarejestrowaniu
przez Zwycięzcę samochodu, w ustalonym wspólnie ze Zwycięzcą terminie, we wskazanym
przez Organizatora miejscu. Koszty związane z ubezpieczeniem Nagrody i jej rejestracją
pokrywa  Zwycięzca.  Koszty  związane  z  dojazdem na  fizyczne  przekazanie  samochodu
pokrywa Organizator.

VII. Autorskie prawa majątkowe

1. Z dniem wydania Nagrody, Zwycięzca przenosi na Organizatora majątkowe prawa
autorskie do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

 w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  Pracy  Konkursowej  –  wytwarzanie  określona
techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

 w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b) 
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Praca konkursowa może zostać wykorzystana w działalności Organizatora.
3. Zgodnie z art.  921 kodeksu cywilnego Organizator  nabywa własność nagrodzonej  Pracy

Konkursowej  z  chwilą  wydania  Nagrody.  Postanowienie  to  stosuje  się  również  do
autorskich praw majątkowych.  Zwycięzcy Konkursu,  którego Praca Konkursowa została
nagrodzona, nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności
zadań konkursowych i autorskich praw majątkowych do nich.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej obejmuje
wszystkie  pola  eksploatacji  wymienione  w art.  50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.). tj. w zakresie
utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  –  wytwarzanie  określoną  techniką  egzemplarzy
utworu,  w tym techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  oraz  techniką
cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie  do  obrotu,  użyczenie  lub  najem  oryginału  albo  egzemplarzy  utworu,  w
zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.



5. Organizator ma prawo do rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podawania imienia i
nazwiska  bądź  pseudonimu  Uczestnika,  a  także  do  korzystania  i  rozpowszechniania
opracowań zadania konkursowego (prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego) oraz
prawo do swobodnego zmieniania i modyfikowania Pracy Konkursowej oraz łączenia jej z
innymi utworami.

6. Uczestnik  zwalnia  Organizatora  oraz  inne  podmioty  współpracujące  przy  organizacji
Konkursu  z  odpowiedzialności  z  tytułu  opublikowania  nadesłanych  przez  siebie  prac
konkursowych, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których
mowa w rozdziale II pkt 7 lit. g. ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

VIII. Reklamacje

1. Prawo  do  składania  reklamacji,  w  zakresie  niezgodności  przeprowadzenia  Konkursu  z
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy
Konkursu  (decyduje  data  wpływu  reklamacji  do  Organizatora).  Organizator  nie  jest
zobowiązany  do  rozpatrzenia  reklamacji  otrzymanej  przez  Organizatora  po  upływie
powyższego terminu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,
skierowanej  na adres siedziby Organizatora,  wskazanej  w paragrafie  1 pkt 2 niniejszego
Regulaminu, za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony za potwierdzenie odbioru) lub
poczty kurierskiej,  z  dopiskiem na  kopercie  "Reklamacja  – Wygraj  Skodę CITYGO od
CITY".  Reklamacja  zostanie  rozpatrzona  przez  Organizatora  w  ciągu  14  dni  od  daty
otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od
daty  rozpatrzenia  reklamacji  listu  poleconego  na  adres  podany  przez  Uczestnika
składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

IX. Dane osobowe

1. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w
celu  wykonania  obowiązków  związanych  z  Konkursem,  w  szczególności  ogłoszenia
zwycięzcy,  jak i  dla  celów marketingowych oraz rozpatrywania  reklamacji  Uczestników
Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania;  w  tym  celu  powinni  skontaktować  się  oni  z  Organizatorem,  który  jest
administratorem danych w rozumieniu ustaw o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016
r.  poz.  922).  Podanie  danych  (które  w  przypadku  braku  wyrażenia  w/w  zgód,  będą
przetwarzane  w  celu  wykonania  w/w  obowiązków  związanych  z  Konkursem  oraz
rozpatrywania  reklamacji  Uczestników  Konkursu)  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  dla
wzięcia udziału w Konkursie.

2. Podane  dane  mogą  być  udostępniane  innym  podmiotom  jedynie  na  zasadach
przewidzianych w przepisach prawa. W celu ogłoszenia na antenie radia RMF MAXXX
Szczecin danych zwycięzcy konkursu odbiorcą przekazanych danych będzie Grupa RMF



Sp. z o.o. Spółka Komandytowa" z siedzibą w Warszawie.
3. Podane dane po dniu 25 maja 2018 r. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i

zgodnie  z  treścią  ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji
publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia Konkursu, nie
wcześniej niż do wyłonienia zwycięzcy.

6. Uczestnikom  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO,  w  sytuacji  uznania,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  ich  dotyczących  narusza  przepisy  o  ochronie  danych
osobowych.

X Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  informacje  o Konkursie  zawarte  w jakichkolwiek  materiałach  pomocniczych  i
reklamowych  mają  jedynie  charakter  pomocniczy.  Informacjami  wiążącymi  są
postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu, wskazany w 
rozdziale I pkt 8, w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
http://www.citytaxi.szczecin.pl/.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  modyfikacji  postanowień  niniejszego
Regulaminu  w  każdym  czasie,  a  także  do  zawieszenia,  przerwania,  przedłużenia  lub
odwołania  Promocji  bez  podania  przyczyn  z  poszanowaniem  praw  uprzednio  nabytych
przez Uczestników.

4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników
umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.citytaxi.szczecin.pl/.

5. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje
Regulamin Konkursu.

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o prowadzenie działań niezgodnych z niniejszym
Regulaminem lub przepisami  prawa, Organizator  zastrzega  sobie prawo do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Opis nagrody.
3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie przez

Organizatora wizerunku Zwycięzcy.
4. Oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich.

http://www.citytaxi.szczecin.pl/
http://www.citytaxi.szczecin.pl/
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