PORSCHE INTER AUTO POLSKA

REGULAMIN KONKURSU
„Wystarczy wsiąść by dołączyć do naszego teamu”
Konkurs na najciekawsze opinie po jeździe testowej elektrykiem VW.
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Postanowienia wstępne
Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Wystarczy wsiąść by dołączyć do naszego teamu” ,
zwanej dalej „Konkursem”.
Podmiotem organizującym Konkurs jest Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. Sekundowa 1, 02-178 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108213, Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 6461002655, zwana dalej
„Organizatorem”.
Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
Zasady udziału w konkursie
Konkurs odbędzie się w dniach 01.07.2021 – 31.08.2021 r.
Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a. zgłosić się na jazdę próbną jednym z modeli Volkswagena,
b. wypełnić formularz konkursowy,
c. zrobić zdjęcie lub z film z odbytej jazdy próbnej,
d. umieścić go na swoim profilu w social mediach i oznaczyć go hasztagiem
#VolkswagenSosnowiecTeam lub #VolkswagenRybnikTeam
W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe (w szczególności krewni i powinowaci I stopnia).
Wybór zwycięzców i nagrody
Wśród uczestników Konkursu, którzy spełnili wymagania udziału w Konkursie, Organizator wybierze
dwóch zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, które
zamieszczą w profilu w social mediach najciekawsze i najbardziej kreatywne w ocenie Organizatora
wpisy.
Nagrodami w konkursie będą:
a. Weekend z samochodem Volkswagen ID3,
b. Weekend z samochodem Volkswagen ID4.
O rozdysponowaniu nagród pomiędzy Zwycięzców decyduje Organizator.
Przez weekend z samochodem należy rozumieć jego nieopłatne oddanie do używania od soboty od
godz. 9.00 do poniedziałku do godz. 10.00.
Informacja o wygranej/wynikach Konkursu zostanie doręczona tylko Zwycięzcom.
Nagrody zostaną wydane laureatom po uprzednim uzgodnieniu terminu – czas na wykorzystanie
nagrody to 2 miesiące od momentu poinformowania Zwycięzcy o wyniku Konkursu.
Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.

Postanowienia końcowe
Z ważnych powodów Organizator uprawniony jest do zakończenia konkursu przed terminem, zarówno
w całości lub części.
Z ważnych powodów, w szczególności w razie zaistnienia podejrzenia, iż działania Uczestnika konkursu
sprzeczne są z jej celem lub naruszają istotnie interes Organizatora, Organizator uprawniony jest do
odmowy przyznania Uczestnikowi konkursu określonych w niniejszym regulaminie.
Administratorem Danych Osobowych, pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Porsche Inter Auto Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się
tutaj: https://porscheinterauto.pl/rodo/nota-informacyjna/
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Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród oraz dalszego przetwarzania w
celach marketingowych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu
posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
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Regulamin Konkursu dostępny jest w miejscu prowadzenia konkursu. Organizator jest uprawniony do
zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez opublikowanie treści zmienionego Regulaminu w sposób
powszechnie dostępny (np. na swojej witrynie internetowej).
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