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REGULAMIN KONKURSU: 55-lecie fabryki Michelin w Olsztynie 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz udziału w 

konkursie „55-lecie fabryki Michelin w Olsztynie” (dalej: „Konkurs”) organizowanym dla Michelin 

Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przez „Auris Media Group - Michał Bartoszewicz” (adres 

stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sielska 17, 10-801 Olsztyn), wpisanego 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 7393163983, 

numer REGON: 280431830 (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 11 lutego 2023 w godzinach 14.00.16.00 na terenie Centrum 

Handlowego Galeria Warmińska, ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn (dalej: „Galeria”). 

3. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu: 

a) na stronie wydarzenia utworzonej na Facebook: https://fb.me/e/2jIcChyvd; 

b) w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie Galerii w dniach i godzinach trwania 

Konkursu. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

- Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”). 

5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu. 

7. Nagrody w Konkursie zapewnia Michelin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (adres siedziby: ul. 

Leonharda 9, 10-454 Olsztyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000873572, NIP: 7390203825, REGON: 510008834, kapitał 

zakładowy: 979.920.576,00 zł (dalej: „Fundator”). 

 

 

§ 2. 

Zasady udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) najpóźniej w dniu przeprowadzenia Konkursu ukończyła 18 lat; 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) w relacji z Organizatorem posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego; 

d) zapoznała się z postanowieniami Regulaminu.  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie 

ich rodzin (wstępni, zstępni i rodzeństwo) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. 

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmówić przyznania mu nagrody 

wskazanej w § 4 Regulaminu, w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych i informacji wymaganych przez Regulamin. 

 

https://fb.me/e/2jIcChyvd
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§ 3. 

Zasady Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na: 

a) ściągnięciu przez Uczestnika na dowolne urządzenie aplikacji Mentimeter dostępnej pod 

adresem https://www.mentimeter.com (dalej: „Aplikacja”); 

b) zarejestrowaniu się w Aplikacji, podając swój pseudonim; 

c) udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w quizie wyświetlanym na ekranie umieszczonym 

w punkcie konkursowym oraz w Aplikacji poprzez wybór jednej prawidłowej odpowiedzi 

spośród wariantów A, B, C, D w jak najkrótszym czasie. 

2. Zadanie konkursowe może być wykonane wyłącznie w trakcie wyświetlania danego zadania na 

ekranie znajdującym się w punkcie konkursowym oraz na urządzeniu Uczestnika, w czasie 

wyznaczonym przez Organizatora Konkursu. Zadanie konkursowe wykonane poza ww. okresem nie 

będzie brane pod uwagę przez Organizatora.  

3. Przed rozpoczęciem każdego kolejnego quizu Organizator lub działający w jego imieniu konferansjer 

ogłosi, jaką Nagrodę może otrzymać wyłoniony w jego ramach Zwycięzca.  

4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przerwanie 

rozwiązywania quizu lub złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji.  

5. Oceny Zadań konkursowych dokona Organizator, biorąc przy tym pod uwagę wiedzę oraz czas 

(szybkość) udzielenia prawidłowej odpowiedzi przez Uczestników odnotowany w Aplikacji. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia, poprzez wywołanie Zwycięzców 

na scenę znajdująca się w punkcie konkursowym.   

7. Decyzje Organizatora w przedmiocie wyłonienia zwycięzców Konkursu są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie.  

8. Organizator wykona fotorelację z przeprowadzonego Konkursu, mogącą zawierać wizerunek 

Uczestników. Poprzez fakt przystąpienia do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych.  

 

§ 4. 

Nagrody 

1. Po dokonaniu oceny Zadań konkursowych, Organizator wyłoni 55 zwycięzców Konkursu (dalej: 

„Zwycięzcy”). 

2. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci ufundowanych przez Fundatora: 

a) gadżetów marki Michelin (takich jak plecaki, torby, słuchawki, termosy, kubki termiczne)  

b) voucherów na zakup usług fotograficznych, serwisowych lub voucherów na posiłek w 

restauracji 

(dalej: „Nagroda”). 

3. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę.  

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda nie 

podlega także wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju. 

5. Zwycięzca nie może przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie. 

6. Warunkiem odbioru Nagrody jest posiadanie egzemplarza Gazety, po ogłoszeniu wyników 

Konkursu.  

7. Organizator lub działający w jego imieniu konferansjer wręcza Nagrody bezpośrednio po ogłoszeniu 

wyników Konkursu, w dniu jego przeprowadzenia, wywołując Zwycięzców na scenę znajdująca się 

w punkcie konkursowym.  

https://www.mentimeter.com/
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8. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku uchybienia warunkom wskazanym w ust. 6 powyżej. 

9. Nieodebranie Nagrody bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu oznacza rezygnację z niej.  

10. Nagrody nieodebrane oraz Nagrody, których wydanie cofnięto na skutek wystąpienia okoliczności 

wskazanych w ust. 8 powyżej, pozostają do dyspozycji Organizatora, który może postanowić o ich 

przyznaniu innym, wybranym przez siebie Uczestnikom. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym in fine, do Uczestników wybranych przez Organizatora stosuje się postanowienia 

Regulaminu dotyczące Zwycięzców.  

11. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika Konkursu i pozbawić go prawa do Nagrody w 

przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub zaobserwowania przez 

Organizatora działań niezgodnych z prawem bądź nadużyć mających na celu nieuczciwą 

maksymalizację szans na wygraną. 

 

§ 5. 

Reklamacje 

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzania Konkursu. 

2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać: 

a) imię i nazwisko Uczestnika; 

b) adres do korespondencji; 

c) dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji. 

3. Reklamacje mogą być składane nie później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia i 

ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia do stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora. 

4. Pisemnej odpowiedzi na reklamację Organizator udziela nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej 

otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.  

5. Reklamacje niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub złożone 

po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Organizator pozostawia bez rozpoznania.  

 

§ 7. 

Ochrona danych osobowych 

Informacja o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników stanowi Załącznik nr 1 

do Regulaminu.  

 

§ 8. 

Zmiana Regulaminu 

1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku: 

a) niemożności przeprowadzenia Konkursu w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, których wystąpienia nie mógł on przewidzieć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności; 

b) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do 

aktualnego stanu prawnego; 

2. Zmiana Regulaminu nie może skutkować pogorszeniem sytuacji Uczestników.  

3. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może w każdej chwili zrezygnować z udziału 

w Konkursie. 
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§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.  

2. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 

polskiego.  

4. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu rozpoczęcia Konkursu.  
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Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (dalej: „Administrator”). 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może 

kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

szkolenia@auris-media.pl 

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu: 

a) przeprowadzenia Konkursu (w szczególności oceny Zadania konkursowego, 

poinformowania Uczestnika o wynikach Konkursu oraz wydania Uczestnikowi Nagrody) 

- na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie 

wyrażonej zgody); 

b) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w zw. z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w 

tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację); 

c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na mocy przepisów RODO (m.in. 

tworzenie rejestrów i ewidencji) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w tym 

przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych); 

d) ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość 

skutecznego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi). 

4. Podanie danych osobowych Uczestnika, tj. pseudonimu Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do realizacji przez Administratora celów wskazanych w pkt. 3 powyżej.  

5. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania ani przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika: 

a) do czasu wycofania zgody lub zakończenia Konkursu (w zależności od tego, które z tych 

zdarzeń nastąpi wcześniej) — w przypadku danych osobowych, które Administrator 

przetwarza na podstawie zgody; 

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w 

przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój 

uzasadniony interes. 

c) do czasu upływu terminu przedawnienia - w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika, przysługują mu 

określone uprawnienia: 

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

(wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); 

b) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Uczestnika są przetwarzane przez 

Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie 

pierwszej kopii danych jest darmowe; 
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c) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób 

niepoprawne) Uczestnik ma prawo zażądać ich sprostowania; 

d) w pewnych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się do Administratora o usunięcie 

swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne do celów, o których 

został poinformowany, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo 

jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku 

prawnego; 

e) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 

f) jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie 

jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, 

może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia 

poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na 

danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

 

 


