Regulamin konkursu „Wygraj voucher na tatuaż i przejazdy z Pankiem – 2 edycja”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pod nazwą „Wygraj voucher na tatuaż i
przejazdy z Pankiem – 2 edycja” („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”). Konkurs organizowany jest we współpracy ze studiem tatuażu 77ink zlokalizowanym w
Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej 18 („Partner”).
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 6 listopada 2021 roku, a kończy się w dniu 12 listopada 2021 roku.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook ani przez portal
Facebook.
§ 2 Wymogi kryteriów Uczestnika
9. Uczestnikiem i zwycięzcą Konkursu (“Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi
warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia następujące warunki:
a) jest osobą fizyczną korzystającą z usługi Panek CarSharing, posiadającą aktywne konto w aplikacji Panek
CarSharing w rozumieniu regulaminu usługi Panek CarSharing („Regulamin CS”),
b) posiada konto w Serwisie Facebook, a dane zawarte w profilu Uczestnika są prawdziwe i pozwalają na
identyfikację Uczestnika jako Użytkownika usługi Panek Carsharing,
c) zaakceptowała Regulamin,
d) wykonała zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem,
e) jest osobą pełnoletnią,
f) nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas realizacji pracy konkursowej.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Partnera, osoby pozostające z tymi
podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu
oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
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§ 3 Zasady Konkursu
11. W dniu 6 listopada 2021r. Organizator umieści na swoim profilu Panek Carsharing na portalu Facebook
post konkursowy. Zadaniem uczestnika Konkursu jest umieszczenie pod postem konkursowym
komentarza, w którym Uczestnik napisze w jakim stylu Organizator powinien pomalować samochód z floty
PANEK CarSharing podczas kolejnej edycji Panek Street Art Show. Komentarz nie może być wulgarny,
obraźliwy, naruszać dóbr osobistych innych osób lub w inny sposób naruszać powszechnie obowiązującego
prawa. Komentarze o cechach wskazanych w zdaniu poprzednim nie będą brały udziału w Konkursie.
13. Uczestnik może opublikować dowolna liczbę komentarzy, jednak nagroda w Konkursie może zostać
przyznana tylko jeden raz. W Konkursie będą brane pod uwagę komentarze opublikowane do 10 listopada
2021r.
§ 4 Rozwiązanie Konkursu
14. W Konkursie może zostać wyłoniony jeden Zwycięzca. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu
12 listopada 2021 roku.
15. Zwycięzcę wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. W składzie Komisji
będą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera.
16. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który w ocenie Komisji Konkursowej opublikuje najciekawszy
komentarz.
17. Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników.
18. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w odpowiedzi na opublikowany przez siebie komentarz.
19. Nagrodą w Konkursie jest:
a) bonus o wartości 500 zł brutto do wykorzystania w usłudze Panek Carsharing oraz
b) voucher o wartości 500 zł brutto do wykorzystania na usługę tatuażu u Partnera,
20. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
21. W odpowiedzi na informację o wygranej zwycięzca Konkursu jest zobligowany w terminie 3 dni od
otrzymania informacji o wygranej do przesłania Organizatorowi na adres e-mail: marketing@panek.eu
następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail używany podczas logowania do Aplikacji Panek
CarSharing. Organizator poinformuje pod postem konkursowym kto został Zwycięzcą Konkursu.
22. Bonus zostanie przyznany zwycięzcy w terminie 5 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzcy. Bonus
może zostać wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od daty jego przyznania. Po upływie tego terminu bonus traci
ważność, a niewykorzystana część bonusu przepada i nie można go użyć. Zasady korzystania z bonusu
określa dodatkowo Regulamin CS.
23. Voucher na usługę tatuażu u Partnera zostanie przesłany Zwycięzcy mailem w terminie 5 dni roboczych
od wskazania adresu e-mail zgodnie z §4 pkt 21 Regulaminu. Voucher zachowuje ważność przez 6 miesięcy
od jego przesłania Zwycięzcy. Po upływie terminu ważności voucher nie będzie mógł zostać zrealizowany.
24. Wykorzystanie vouchera na usługę tatuażu u Partnera odbywa się na zasadach obowiązujących u
Partnera. Organizator w żaden sposób nie pośredniczy ani nie zleca realizacji usług przez Partnera. Z chwilą
przekazania vouchera Zwycięzcy wszelkie ustalenia, umowy, uzgodnienia, jak również świadczenie usług
przez Partnera odbywa się wyłącznie w porozumieniu pomiędzy Partnerem a Zwycięzcą. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Partnera, a zaangażowanie Organizatora ogranicza
się wyłącznie do przekazania Zwycięzcy vouchera. Zwycięzca samodzielnie podejmuje decyzję o
skorzystaniu lub nie z usług Partnera z wykorzystaniem vouchera.

2

§ 5 Postanowienia końcowe
25. Administratorami 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 oraz Partner. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
organizacji Konkursu. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników tj. nazwę konta na
Facebooku oraz dane Zwycięzcy: imię, nazwisko, adres e-mail w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu oraz nawiązania kontaktu i udostępnienia informacji o jego wynikach. Partner w celu
przeprowadzenia Konkursu przetwarza dane osobowe Uczestnika publikowane przez niego na koncie
Instagram. 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.
26. 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”.
27. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora zawarty w §1 pkt 2 Regulaminu lub drogą e-mail na
adres: reklamacje@panekcs.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.
28. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
www.panekcs.pl w zakładce Aktualności.
29. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem na adres marketing@panek.eu.
30. 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.
30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2021 roku.
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