Regulamin konkursu „Wygraj świąteczny zestaw produktów od BeRaw i voucher o
wartości 100 zł od Panek CarSharing”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pod nazwą „Wygraj świąteczny zestaw
produktów od BeRaw i voucher o wartości 100 zł od Panek CarSharing” („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”), a sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz Purella Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się
z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.
4. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na udział
w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu. Wzięcie udziału
w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana w tym celu
przez Organizatora.
6. 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.
7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 listopada 2021 roku, a kończy się w dniu 5 grudnia 2021 roku.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram
ani przez portal Facebook lub Instagram.
9. 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.
§ 2 Wymogi kryteriów Uczestnika
1. Uczestnikiem i zwycięzcą Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która poza innymi
warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia następujące warunki:
a) zaakceptowała Regulamin,
b) wykonała zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem,
c) jest osobą pełnoletnią,
d) nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas realizacji zadania konkursowego,
e) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram,
f) posiada aktywne konto klienta w PANEK Carsharing w rozumieniu Regulaminu Usługi Panek
Carsharing;
g) posiada adres do odbioru nagrody przyznanej w Konkursie na terytorium Polski.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, przez których rozumie się osoby
zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające
w stosunku cywilnoprawnym, jak również osoby, które uczestniczą bezpośrednio w przygotowaniu lub
przeprowadzeniu Konkursu. Uczestnikami Konkursu nie mogą być ponadto członkowie najbliższej
rodziny osób, o których mowa w zdaniu poprzednim. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się
małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz
Instagram, a także na stronie Organizatora www.panekcs.pl w zakładce aktualności.
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2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) dla Uczestników biorących udział w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook:
• znalezienie w samochodzie Panek CarSharing batona BeRaw od Purella Sp. z o.o.; baton
będzie umieszczony w widocznym miejscu na fotelu samochodu;
• po znalezieniu batona wykonanie kreatywnego zdjęcia, na którym widoczny będzie baton
znaleziony w samochodzie oraz samochód Panek CarSharing;
• zamieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym dnia
22 .11.2021 roku na profilu Panek CarSharing na portalu Facebook; komentarz powinien
zawierać wykonane zdjęcie konkursowe oraz oznaczenie jednego znajomego, który
zostanie zachęcony do jego spróbowania.
b) dla Uczestników biorących udział w Konkursie na portalu społecznościowym Instagram:
• znalezienie w samochodzie Panek CarSharing batona BeRaw od Purella Sp. z o.o.; baton
będzie umieszczony w widocznym miejscu na fotelu samochodu;
• po znalezieniu batona wykonanie kreatywnego zdjęcia, na którym widoczny będzie baton
znaleziony w samochodzie oraz samochód Panek CarSharing;
• zamieszczenie zdjęcia w relacji na swoim prywatnym, publicznym profilu na portalu
Instagram
wraz
z
oznaczeniami
@panekcs,
@purella_superfoods,
@beraw_ewachodakowska i #konkurs oraz poinformowanie Organizatora w komentarzu
pod postem konkursowym opublikowanym 22.11.2021 roku na profilu Panek CarSharing
na portalu Instagram o wykonaniu zadania konkursowego.
3. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niecenzuralnych,
stanowiących agitację religijną lub polityczną, naruszających dobra osobiste lub przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz konkursowy na Facebooku lub jedną relację na
Instagramie składającą się z dowolnej liczby „kafelków”. Nagroda w Konkursie dla danego Uczestnika
może zostać przyznana tylko jeden raz.
5. Harmonogram Konkursu jest następujący:
a) 22 listopada 2021 roku - ogłoszenie Konkursu, publikacja postu konkursowego na profilu
Organizatora na Facebooku oraz na Instagramie, a także na stronie internetowej www.panekcs.pl
w zakładce aktualności,
b) 5 grudnia 2021 roku godz. 23:59 – zakończenie Konkursu,
c) 6 grudnia 2021 roku - ogłoszenie wyników Konkursu (pod każdym zwycięskim Komentarzem
zostanie dodany komentarz dodany przez Organizatora informujący o wygranej).
§ 4 Rozwiązanie Konkursu
1. Nagrodami w Konkursie jest zestaw (dalej: „Zestaw”) składający się z:
a) bonusu do wykorzystania w usłudze Panek CarSharing o wartości 100 zł ważny do 31.01.2022 roku
oraz gadżetów od Panek CarSharing o wartości nie większej niż 50 zł;
b) zestawu nagród BeRaw od Purella Sp. z o.o. o wartości 160 zł.
2. Poza nagrodą rzeczową wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu, zwycięzca Konkursu otrzyma
dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej nagrody rzeczowej. Nagroda
pieniężna przewidziana przez Organizatora nie będzie podlegała wypłacie, ale zostanie pobrana
(potrącona) przez Organizatora w całości celem pokrycia zobowiązania podatkowego zwycięzcy
Konkursu.
3. Od łącznej wartości nagród wskazanych w ust, 1 niniejszego paragrafu, Organizator, jako płatnik
podatku, pobierze i wpłaci do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych równy 10% wartości nagród (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych).
4. Uczestnikom biorących udział w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook zostanie
przyznany jeden Zestaw, a Uczestnikom biorącym udział w Konkursie na portalu społecznościowym
Instagram zostanie przyznany drugi Zestaw.
5. Zestawy zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu kurierem na adres znajdujący na terytorium Polski
wskazany przez Uczestnika; koszty wysyłki pokrywa Organizator.
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6. Zwycięzców (maksymalnie dwóch Uczestników) wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora
Komisja Konkursowa („Komisja”).
7. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy w ocenie Komisji opublikują najbardziej kreatywne zdjęcie, o
którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu pod opublikowanym przez Uczestnika
Komentarzem. Zwycięzca aby odebrać Zestaw jest zobowiązany do wysłania maila, w ciągu 7 dni od
ogłoszenia wyników, na adres marketing@panek.eu ze „screenem” informującym o wygranej.
9. Zestaw nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
10. Bonusy do wykorzystania w usłudze Panek CarSharing nie są imiennie.
11. Uczestnik, w tym również po wyłonieniu go jako zwycięzcy, zostanie wykluczony z Konkursu,
w przypadku, gdy nie spełnia warunków określonych w Regulaminie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. 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 Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
organizacji Konkursu. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: dane z konta
dostępne na Facebook i Instagram w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. W przypadku
Zwycięzców Organizator przetwarza następujące dane: adres e-mail, adres do wysyłki w celu nawiązania
kontaktu i udostępnienia informacji o jego wynikach jak również wysyłki nagród. Organizator
informuje, że podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak ich Uczestnik
nie poda, nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, odebrać nagrody. Uczestnik ma prawo do
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie
internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce Aktualności oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może się 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”.
3. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora zawarty w §1 ust. 2 Regulaminu lub drogą e-mail na
adres: marketing@panek.eu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
www.panekcs.pl w zakładce Aktualności.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu oraz treści Regulaminu, które nie będą
naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. Organizator może ponadto w każdym czasie
zakończyć Konkurs bez wyłaniania Zwycięzcy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2021 roku.
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