REGULAMIN KONKURSU
„Kia ProCeed na Fleet Market 2018”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Kia Motors Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska
366, 02-819 Warszawa (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie 3 przedstawicieli
Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należało będzie
wyłonienie zwycięzców konkursu oraz stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym
z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 15:00, a kończy się dnia 20.11.2018 r. o
godzinie 12:00. (dalej "Czas Trwania Konkursu") za pośrednictwem bloga http://kiawiarnia.pl/ (dalej:
„Serwis Konkursowy”).

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które:
a. mają ukończone 18 lat;
b. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
d. wykonały zadanie konkursowe, polegające na zamieszczeniu pod wpisem na blogu
kiawiarnia.pl
(http://kiawiarnia.pl/home/proceed-juz-w-polsce-chcesz-go-zobaczyc-jakopierwszy/) komentarza zawierającego proponowane hasło reklamowe opisujące nową Kia
ProCeed. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej łącznie w niniejszym
Regulaminie „Zgłoszeniem”.
2. Wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu,
zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz akceptacją jego postanowień.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Autoryzowanych Dealerów Kia oraz
osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich

rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Komisja
Konkursowa jest uprawniona do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy
przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z
niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w
niniejszym Regulaminie.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych. poprzez zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na stronie
konkursu, dla celów związanych z realizacją Konkursu, których podanie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email
infolinia@kiamotors.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. Administratorem danych jest Kia
Motors Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa.
7. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
za zgodą osoby, która je podaje.
8. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie dotyczy takich danych jak:
a. Imię i nazwisko (lub nick użytkownika na blogu kiawiarnia.pl);
b. Adres e-mail;
9. Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów
prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Aby wziąć udział w Konkursie niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających
dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania, niezbędnego do korzystania z zasobów
Internetu (w tym posiadanie aktualnej wtyczki Flash), a także udzielenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania
nagród.
11. Do korzystania z Internetu Organizator zaleca używanie aktualnego oprogramowania
antywirusowego lub innego chroniącego oprogramowania.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Wysyłka Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po
terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału
w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie, które zostanie zamieszczone pod postem na fanpage Kia Motors Polska lub zostanie
wysłane w wiadomości prywatnej na adres https://www.facebook.com/KiaMotorsPolska w
serwisie Facebook, nie będzie brane pod uwagę w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo
do usunięcia takiego Zgłoszenia.
3. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.
4. Spośród Zgłoszeń, Komisja Konkursowa wybierze 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców, którzy w
ocenie Komisji przesłali najciekawsze Zgłoszenia przydzielając im nagrody (dalej: „Zwycięzcy”).
5. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców
to: kreatywność i pomysłowość hasła reklamowego, opisującego nową Kia ProCeed. Komisja
Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników Konkursu. Decyzja Komisji
Konkursowej jest ostateczna.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod
wpisem konkursowym na blogu kiawiarnia.pl pod adresem http://kiawiarnia.pl/home/proceedjuz-w-polsce-chcesz-go-zobaczyc-jako-pierwszy/ lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej z
adresu e-mail bloga kiawiarnia.pl na ich skrzynkę mailową.
7. Zwycięzca jest zobowiązany do podania za pośrednictwem strony http://www.kiawiarnia.pl
prawdziwego adresu e-mail do korespondencji, w celu przekazania informacji o sposobie odbioru
nagrody nagrody w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od otrzymania wiadomości o
wygranej od Organizatora. W przypadku nie przesłania lub niedostarczenia przez Zwycięzcę
wymaganych danych w powyższym terminie nagroda może nie zostać przyznana temu Zwycięzcy i
może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując
kryteria wskazane w § 3 ust. 6.
8. W Czasie Trwania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
9. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia,
w miejscu jego odbywania.
§ 4 Nagrody
1. W Konkursie przewidziano 10 (słownie: dziesięć) Nagród dla Zwycięzców Konkursu w postaci
podwójnego zaproszenia, uprawniającego do wejścia na Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i
Biznesowe Fleet Market 2018, które odbędą się 21 listopada br. w Warszawie o wartości 40 zł
(słownie: czterdziestu złotych) brutto każde;
2. Organizator nie pokrywa kosztów, które nie zostały wymienione w powyższym punkcie.
3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w pieniądzu.
5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.
Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę zgodnie z
ustępem niniejszym.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być
składane w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty ogłoszenia wyników Konkursu
(decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: Kia Motors Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, z dopiskiem „Kia ProCeed na Fleet Market 2018”. Reklamacje
zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji),
w ciągu 24 godzin od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.
§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty
elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy
i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Konkursowego, na które Organizator nie ma
wpływu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników
poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a
w szczególności:
a. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w
Zgłoszeniu

zamieszczają

komentarze

zawierające

wulgaryzmy,

treści

obraźliwe,

rasistowskie, czy promujące agresję;
b. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego
wizerunek.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem http://www.kiawiarnia.pl oraz w
siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania
Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych jest Kia Motors
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysłania nagród na podstawie art. 6 ust 1 pkt a)
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane do 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wysłania nagrody w
celu ewentualnego kontaktu w razie reklamacji.
6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email
infolinia@kiamotors.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

