
Regulamin konkursu na profilu na Facebook pt. „Uzupełnij zdanie” 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest AUTODNA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-104) przy ul. Obywatelskiej nr 

128/152, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349742, 

NIP: 549-23-91-545, REGON: 121164104 (zwana dalej: Organizatorem). 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu. 
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.  
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator.  
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na 
łamach serwisu. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs prowadzony jest na stronie autoDNA.pl (zwanej dalej: fanpage autoDNA), na portalu 
społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: 

https://www.facebook.com/autoDNApl  
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które 
zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: Uczestnik). 

3. Uczestnik oświadcza, że: 
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem  

w konkursie; 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a autoDNA 
5. Konkurs trwa od dnia 5 września 2022 r. od godziny 10:00 do dnia 15 września 2022 r. do godziny 12:00. 
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 września 2022 r. do godziny 12:00 w publicznym 

komentarzu do postu konkursowego na fanpage autoDNA. 
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu. 

 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu zdania „Kierowcy samochodów i piesi bardzo 
się……..…..ponieważ……………”. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zgłoszenie. 
3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 20 zwycięzców.  
4. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze, najbardziej kreatywne zgłoszenia zostaną wybrane przez 

Zespół Marketingu autoDNA w formie głosowania.  
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz poprzez wskazanie listy 
zwycięzców w komentarzu do posta konkursowego opublikowanego w dniu 16 września 2022 r. do 
godz. 12:00.  

https://www.facebook.com/autoDNApl


1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury  
w wypowiedziach. 

2. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, niecenzuralne słowa oraz posiadające znamiona hejtu będą 
usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest  elektroniczny voucher na jednorazowe sprawdzenie numeru VIN pojazdu 
raportem lub raportami autoDNA.  

2. Ważność elektronicznego vouchera kończy się 31 marca 2023 r. Niewykorzystany do tego czasu voucher 
traci ważność i w przypadku braku wykorzystania go, nie ma możliwości ubiegania się o następny. 

3. Nagrody w postaci elektronicznego vouchera zostaną przesłane zwycięzcom w postaci wiadomości 
prywatnej w serwisie Facebook najpóźniej 16 września 2022 r. do godziny 16:00. 

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy zawierające imię, nazwisko, link profilu Facebookowego 
zwycięzcy na swoim fanpage.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w 
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika  
i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.  

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy 
w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany 
uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu 
prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@autodna.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule 
wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku „Uzupełnij zdanie”).  

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

 

Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych osób, które polubiły nasz profil, zareagowały na publikowane przez 
nas posty, opublikowały komentarz lub przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość jest 
Spółka AUTODNA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, KRS 0000349742, 
NIP 5492391545, REGON 121164104. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu 
danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: kontakt@autodna.pl. 

2. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych za 
pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych 
interesów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy 
informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą 
działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 
i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu 
do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przez 
czas związany z wygaśnięciem ewentualnych wzajemnych roszczeń. 

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo przenoszenia danych. 

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych osobowych 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

mailto:marketing@autodna.pl


7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także 
nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu 

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak 
możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy, roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja  
o zmianach będzie zamieszczona na fanpage autoDNA https://www.facebook.com/autoDNApl 

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

https://www.facebook.com/autoDNApl

