Regulamin konkursu „Dziecięca Radość i Bezpieczeństwo”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pod nazwą „Dziecięca Radość i
bezpieczeństwo” („Konkurs”), w tym prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Organizatorem Konkursu jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej
208, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000324104, NIP
6922461623 („Organizator”).
3. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik obowiązany jest zapoznać się
z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie na
zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana w tym celu
przez Organizatora.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
§ 2 Uczestnicy i zasady Konkursu
7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców – autorów najlepszych zdjęć („Zdjęcie”) o
tematyce wydarzenia w związku z którym odbywa się Konkurs.
8. Konkurs odbywa się na profilu PANEK Carsharing Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
10. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która wyśle
na adres e-mail: marketing@panek.eu swoje autorskie Zdjęcie na temat „Dziecięca radość i
bezpieczeństwo”.
11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału
w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie
Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres
e-mail: marketing@panek.eu.
12. Przesłane do Konkursu Zdjęcie nie może zawierać treści ani obrazów wulgarnych, obraźliwych,
zawierających zachowania agresywne lub niecenzuralne, stanowiących agitację religijną lub
polityczną, naruszających dobra osobiste lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zdjęcie
zawierające zakazane treści lub obrazy, jak również niezwiązane z tematyką Konkursu zostanie
wykluczone z Konkursu.
13. Uczestnik przesyłając Zdjęcie do Konkursu potwierdza, że jest autorem Zdjęcia oraz, że przysługują
mu pełne majątkowe prawa autorskie do przesłanego w Konkursie zdjęcia, a jego wykorzystanie przez
Organizatora w Konkursie oraz w zgodzie z niniejszym Regulamin nie naruszy jakichkolwiek praw
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osób trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora na skutek
naruszenia autorskich praw majątkowych osób trzecich.
14. Uczestnik oświadcza, że przesyłając w Konkursie Zdjęcie zawierające wizerunek lub wizerunki
osób uzyskał zgody tych osób na wykorzystanie zdjęcia w Konkursie oraz korzystanie ze Zdjęcia przez
Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez Organizatora na skutek wykorzystania wizerunku bez zgody osób ujętych na Zdjęciu.
15. Uczestnik który przesłał zdjęcie w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Organizatora ze
zdjęcia w następujący sposób: publikacja zdjęcia na profilach Organizatora na portalach
społecznościowych (social media), w szczególności Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.
16. Organizator jest uprawniony do opublikowania Zdjęcia z pominięciem informacji o autorstwie
Uczestnika.
17. Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu tylko jedno Zdjęcie i otrzymać tylko jedną nagrodę.
18. Harmonogram Konkursu przedstawia się następująco:
a) Zdjęcie należy przesłać drogą mailową na adres marketing@panek.eu w terminie do dnia 20 grudnia
do godziny 23:59; za przesłane w terminie uznaje się Zdjęcie zawarte w wiadomości mailowej, która
wpłynęła na skrzynkę odbiorczą Organizatora we wskazanym terminie;
b) w dniu 21 grudnia 2020r. Organizator opublikuje wszystkie przesłane, i niewykluczone z Konkursu
Zdjęcia na swoim profilu PANEK Carsharing na portale społecznościowym Facebook; zdjęcia będą
publikowane w osobnym albumie ze zdjęciami według przypadkowej kolejności.

c) do dnia 22 grudnia 2020r. do godziny 23:59 użytkownicy Facebooka mogą oceniać opublikowane
Zdjęcia dając im „lajki”.
d) 23 grudnia 2020r. do godziny 23:59 Organizator ogłosi wyniki Konkursu wyłaniając 3 zwycięzców.
§ 3 Rozwiązanie Konkursu
19. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Zadaniem
Komisji Konkursowej będzie w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu na podstawie opublikowanych na profilu Zdjęć, Komisja może
sugerować się liczbą reakcji „lajków” pod Zdjęciami
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
20. Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
21. Dokonując wyboru zwycięzców Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę nieszablonowe podejście
do tematu, względy estetyczne oraz kreatywność Uczestników.
22. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomościach mailowych, a Zdjęcia zwycięzców
zostaną opublikowane na profilu PANEK Carsharing na portalu społecznościowym Facebook.
23. W odpowiedzi na informację o wygranej zwycięzcy Konkursu są zobligowani w ciągu 24h od
otrzymania informacji o wygranej do przekazania mailowo Organizatorowi informacji zawierającej
imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.
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24. W przypadku:
a) nieprzesłania przez zwycięzcę Konkursu danych wskazanych w pkt 23 Regulaminu lub przesłania
danych niepełnych lub
b) nieodebrania przesłanej nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, lub
b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez zwycięzcę Konkursu
postanowień Regulaminu,
Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych
przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody. W takim przypadku
Organizator jest uprawniony do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
§ 4. Nagrody
25. Nagrodami w Konkursie są 3 foteliki marki Recaro Mako Elite o wartości 980 zł każdy.
26. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nagród związanych
z wygraną w Konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
Organizator przyzna zwycięzcom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej
wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111%
wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej
nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody
podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie
dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej.
Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od
nagrody.
§ 5 Postanowienia końcowe
27. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu 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)
przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu organizacji Konkursu. Dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres
zamieszkania są przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem danych osobowych,
w
celu
organizacji
i
przeprowadzenia
Konkursu
oraz
nawiązania
kontaktu
z Uczestnikami i udostępnienia informacji o jego wynikach, jak również dla celów podatkowych.
Organizator informuje, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak
ich Pani/Pan nie poda, nie będzie Pani/Pan mógł, wziąć udziału w Konkursie, odebrać nagrody, jak
również o przysługującym Pani/Panu prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany
oraz usunięcia i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Obowiązek
informacyjny dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce
Aktualności oraz w siedzibie Organizatora.
28. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych Panek S.A. wysyłając maila na adres iodo@panek.eu lub listownie na
adres siedziby Organizatora z dopiskiem „IODO”.
29. Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować na adres Organizatora zawarty w pkt 2
Regulaminu lub drogą e-mail na adres: reklamacje@panekcs.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w
terminie 14 dni od ich otrzymania.
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30. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
www.panekcs.pl w zakładce Regulaminy.
31. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem za pośrednictwem maila.
32. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu oraz treści Regulaminu, które nie
będą naruszać praw nabytych uczestników Konkursu.
33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2020 roku.
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