
REGULAMIN KONKURSU   
X TARGÓW MOTORYZACYJNYCH 3TM – Auto Targów 

„Wymyśl- Zagłosuj- Wygraj” 
(„Regulamin”) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Wymyśl- Zagłosuj- Wygraj” („Konkurs”). 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Polska Flota Sp. z o.o., z siedzibą w Żukowie, adres: ul. 

Radosna 7, 83-330 Żukowo,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586273 o kapitale 

zakładowym w 1.000.000 PLN (wpłacony w całości), posiadająca NIP: : 5892020025, REGON 

363019509  (zwana dalej „Fundatorem"). 

2. Organizatorem Konkursu na zlecenie Polska Flota sp. z o.o. jest Magdalena Stybor, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą MEDIUM Magdalena Stybor z siedzibą w Gdańsku 80-339, 
przy ulicy Bitwy Oliwskiej 14/47, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki), 
identyfikującą się numerem NIP: 586-205-97-61, REGON: 220530727 (zwana dalej 
„Organizatorem”).  

3. Konkurs prowadzony będzie podczas X edycji Targów Motoryzacyjnych 3TM („3TM”), na 
terenie AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów 
Gdańskich przy ul. Żaglowej 11, 80-560 w Gdańsku, („Amber Expo”). 

4. Czas trwania Konkursu: Konkurs rozpocznie się w sobotę  29.09 2018 roku o godzinie 10:00, a 
zakończy w niedzielę 30.09.2018 roku o godzinie 12:00. Okres ten obejmuje zgłoszenia do 
Konkursu natomiast nie obejmuje okresu przeznaczonego na składanie i rozpatrywanie 
ewentualnych reklamacji. 

5. Informacje o Finale konkursu §2, pkt.11 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, pełnoletnie, posiadające prawo jazdy kat. co najmniej „B”, zamieszkałe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu weryfikacji tych wymagań, Uczestnik ma 
obowiązek przedstawić dokument potwierdzający jego pełnoletniość, prawo do jazdy oraz 
miejsce zamieszkania. (zwane dalej łącznie „Uczestnikami", a każdy osobno także 
„Uczestnikiem"). 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, Zleceniodawcy, 
zarządcy Amber Expo lub ich pracownicy, pracownicy serwisu sprzątającego oraz ochrony, ani 
inne podmioty, biorące bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu 3TM. 
Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów są także osoby świadczące (na podstawie 
innych tytułów) usługi tożsame jak na podstawie umowy o pracę.  

8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób wskazanych w pkt.6, tj. w 
szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.  

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne,  przy czym odmowa podania danych osobowych 
lub odmowa okazania dokumentu umożliwiającego zweryfikowanie prawa Uczestnika do 
udziału w Konkursie jest jednoznaczna z wykluczeniem/rezygnacją z udziału w Konkursie. 



10. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga 
Organizator. 

11. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i 
zaakceptowanie jego warunków. 

 
 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać 

będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) osób: 2 (dwóch) przedstawicieli Fundatora oraz 
1 (jednego) przedstawiciela Organizatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową"). Osoby 
wchodzące w skład Komisji Konkursowej zostaną wskazane przez podmioty uprawnione do ich 
powołania tj. Fundatora i Organizatora.  

 
 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniach 29-30.09.2018 r. w godzinach otwarcia 
3TM dokonają zakupu biletu wstępu, lub dokonały zakupu w systemie online.   
 

3. Podstawą udziału w Konkursie jest bilet wstępu - Opaska identyfikująca (zapięta na 
nadgarstku) z nieuszkodzonym numerem oraz kuponem (będącym częścią opaski). 
 

4. Nieuszkodzony kupon z opaski jest podstawą do odebrania Karty do głosowania, 
uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie. Dany kupon może być wykorzystany w 
Konkursie tylko jeden raz. 
 

5. Opaska uszkodzona, oderwany kupon lub nieczytelny numer, podlegają automatycznemu  
wykluczeniu z użycia w Konkursie bez prawa do roszczeń z tego tytułu. 
 

6. Kupon z opaski można wymienić na Kartę do głosowania w Punkcie Konkursowym 
zlokalizowanym w obrębie RING-u w hali B. 

 
7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie prócz informacji zawartych w pkt. 2-6  jest: 

a. Wymyślenie Hasła reklamowego dla Polskiej Floty - Fundatora nagród, które może 
być w formie wierszyka zawierającego trzy kluczowe słowa: Wynajem, Abonament, 
Concierge 

b. Oddanie głosu na Amber Car - Auto Targów 3TM 2018 

c. Wypełnienie karty zgodnie z wytycznymi m.in.: Imię i Nazwisko, nr telefonu, e- mail, 
nr opaski/kuponu 

8. Karty do głosowania wypełnione niepoprawnie lub częściowo nie będą brane pod uwagę przy 
wyborze zwycięzcy.  

9. Spośród poprawnie wypełnionych Kart do głosowania zostanie wyłoniony zwycięzca, który 
wymyśli najciekawsze, najzabawniejsze Hasło / wierszyk reklamowy dla Fundatora.  
Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie przed ogłoszeniem wyników. 
Brak kontaktu telefonicznego (max 3 próby połączenia) oznaczają wybór kolejnej osoby. 

10. Laureatami Konkursu zostaje (trzech) Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zgodnie z 
Regulaminem tj. spełnili wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym 
Regulaminie oraz których odpowiedzi na Zadanie wybierze Komisja Konkursowa. Przy ocenie 
zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria: 



a. pomysłowość i kreatywność odpowiedzi, 
b. użyteczność odpowiedzi pod względem marketingowym dla marki Fundatora, 
c. dopasowanie odpowiedzi do charakteru Konkursu 
d. zgodność odpowiedzi z wymogami wskazanymi w Regulaminie. 
 

11. Nagrodami w konkursie są: 

a. Nagroda główna - za zajęcie I miejsca w Konkursie: 
  Volkswagen UP! na rok, w formie wynajmu krótkoterminowego, o wartości 18 000      
  złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). 
b. Miejsce II: BMW X4 na 1 miesiąc, w formie wynajmu krótkoterminowego, o wartości 

4 600 złotych (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100). 
c. Miejsce III: Mercedes A (pakiet AMG) na 1 miesiąc, w formie wynajmu 

krótkoterminowego, o wartości 4 300 złotych (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 
00/100) 

12. Nagrody przekazywane są w formie vouchera, którego realizacja musi nastąpić w ciągu 7 dni 
roboczych od ogłoszenia wyników, w siedzibie Fundatora po wcześniejszym umówieniu. 
Warunkiem jego realizacji jest podpisanie umowy najmu oraz uiszczenie kaucji zwrotnej w 
wysokości: 

a.  Volkswagen UP na rok: 500 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100). 
b. BMW X4 na 1 miesiąc: 1 100 złotych (słownie: tysiąc sto złotych 00/100). 
c.  Mercedes A (pakiet AMG) na 1 miesiąc: 600 złotych ( słownie: sześćset złotych 
00/100).  
 

13. Finał Konkursu, ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w niedzielę 30.09.2018 r około godziny 
15:00 na RINGU-u, scenie zlokalizowanej w Hali B.  
 

14. Zwycięzca, którego hasło/ wierszyk (dzieło) zostanie wybrany oświadcza, że: 
a.  przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła, nie są w żaden 

sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, że Dzieło to nie narusza 
praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby 
narazić Podmiot o  którym mowa w § 1 pkt. 2,  na odpowiedzialność wobec osób 
trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Dzieła. 

b. przenosi na rzecz Podmiotu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 autorskie prawa majątkowe 
do Dzieła 

15. Podstawą do odbioru Nagrody przez Uczestnika, który spełnił wszystkie warunki udziału w 
Konkursie określone w niniejszym Regulaminie jest również: 

a. Posiadanie przy sobie Opaski identyfikującej, której kupon został użyty do Konkursu, 
z nieuszkodzonym numerem seryjnym umożliwiającym swobodny odczyt. 

b. dowód osobisty 
c. prawo jazdy kategorii B 
 

16. Opaska z numerem nieczytelnym dyskwalifikuje Uczestnika do odbioru nagrody, bez prawa 
do roszczeń z tego tytułu.  

17. Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatora, który ma możliwość dowolnego 
dysponowania tą nagrodą (nagrodami), a danemu uczestnikowi, który nie odebrał nagrody nie 
przysługują z powyższego tytułu żadne roszczenia.  



18. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt. 2, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
majątkową lub krzywdę niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w 
konkursie, jego wynikiem lub w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody. 

19. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt. 2, nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
odbioru nagrody przez uczestnika. 

20. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Organizator 
ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia 
Uczestnikowi nie przysługuje względem Organizatora roszczenie odszkodowawcze. 

21. Wygranej nagrody nie można wymienić na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za 
nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

22. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

23. W przypadku, gdyby stosownie do właściwych przepisów, przyznanie/otrzymanie Nagrody 
łączyłoby się z obowiązkiem zapłaty podatku od Nagrody, do Nagrody zostanie przyznana 
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości określonej przepisami. Dodatkowa nagroda 
pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wydana Uczestnikowi, tylko zostanie 
przekazana w całość przez Organizatora w terminie przewidzianym przepisami prawa, na 
rachunek właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku należnego od nagrody, 
stosownie do właściwych przepisów. 

 
 
 

III. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 
 
 

1.  Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii lub 
zapisu wideo wizerunku Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

 
2.  Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 

na następujących polach eksploatacji: 
 

a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie; 

b. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Konkursu egzemplarza lub kopii, na 
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego 
partnera w kontekście jego udziału w Konkursie. 

c. Wprowadzenie do pamięci komputera i/lub do sieci multimedialnej i/lub sieci Internet; 
d. Zwielokrotnianie poprzez zapis utrwalonego wizerunku na dowolnych nośnikach i 

materiałach; 
e. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym. 

f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach 
i bilbordach, serwisach społecznościowych, forach oraz innych nośnikach i materiałach o 
charakterze informacyjnym, promocyjnym lub marketingowym itp. itd. (gazetki, ulotki, itp.) 

g. Emitowanie w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku Uczestnika oficjalnym partnerom, fundatorom oraz sponsorom Konkursu. 

 
 



IV. REKLAMACJE 
 
1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z Konkursem. 

 
2. Ewentualne reklamacje należy zgłosić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reklamacje 

należy zgłosić na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 14.10.2018 r. na 
adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Polska Flota”. O zachowaniu 
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia Organizatorowi reklamacji – a nie 
data stempla pocztowego nadania korespondencji zawierającej reklamację. 

 
3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-

mail oraz przyczynę reklamacji z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o 
których mowa powyżej nie będą rozpatrywane. 

 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator lub Fundator, (jeśli reklamacja tyczy się Nagród) w terminie 

14 dni od jej otrzymania, włączając w to wysłanie Uczestnikowi konkursu zawiadomienia o 
sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

 
5. Niedostosowanie się do procedur składania reklamacji będzie podstawą ich odrzucenia. 
 

V. DANE OSOBOWE 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Flota Sp. z o.o. („PF”) z siedzibą w 
Borkowie (83-330), ul. Radosna 7. PF przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących 
celach: 

 podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z PF, w tym profilowania pod kątem 
badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 realizacji umowy zawartej z PF (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PF wynikających z przepisów szczególnych 
regulujących działalność PF, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 profilowania w związku z tworzeniem modeli statystycznych, w celu poprawy zarządzania 
ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z 
jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez PF, w 
trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), 

 profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez PF (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), 

 marketingu i promocji produktów podmiotów współdziałających z PF(art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), 

 administracji wewnętrznej PF, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, analizy, 
statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 
ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie Pani/Pana danych osobowych. W zakresie dobrowolnie 
udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych mogą być do Pani/ Pana kierowane komunikaty 
marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms. 



 
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być 
przekazywane do: Biura Informacji Kredytowej S.A. (klauzula informacyjna znajduje sięw treści 
umowy), W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 
lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej  
cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z 
PF, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych 
roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu  odpowiednio: 
wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z 
przepisów szczególnych. 
 
W związku z przetwarzaniem przez PF Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17  
RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i  
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem 
zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych 
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym 
podlega Ban PF. Dane dla celu marketingowego dane są podawane dobrowolnie. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych 
osobowych do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Podane dane 
mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu dokonania oceny zdolności na potrzeby 
zawarcia umowy z PF. Ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych na wniosku 
oraz informacji uzyskanych przez PF z innych źródeł (np. Biura Informacji Kredytowej S.A.) w oparciu 
o zestaw reguł i algorytmów stosowanych przez PF w celu badania zdolności kredytowej. 
Decyzja wydana na tej podstawie determinuje to, czy może dojść do zawarcia umowy z PF. 
PF powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na 
adres email: ochronadanychosobowych@polskaflota.eu 
 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w Biurze Targów, kasach, w punkcie konkursowym w 
siedzibie Organizatora i Fundatora, oraz na stronie internetowej www.3tm.com.pl, www.polska 
flota.eu  

2. Treść Regulaminu może ulec zmianie w czasie trwania Targów. Ewentualne Zmiany zostaną 
ogłoszone na www.3tm.com.pl, www.polskaflota.eu  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

5. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych i/lub 
marketingowych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

http://www.3tm.com.pl/
http://www.3tm.com.pl/
http://www.polskaflota.eu/

