
Regulamin konkursu 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest IDEALIA Sp. z o.o., ul. Bartycka 22A, 00-716 Warszawa 

Współorganizatorem MEDIACYFROWE.PL,  ul. Czapelska 40 m. 2, 04-081 Warszawa  

Fundatorem Nagrody jest Citroën Polska Sp. z o.o, al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa 

2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda 

osoba fizyczna powyżej 18. roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski i będąca 

właścicielem/stałym użytkownikiem (np. na podstawie leasingu, oferty SimplyDrive) pojazdu marki 

Citroën. 

3. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu 

Konkursu”. 

4. Konkurs rozpocznie się 09.09.2019 wraz z wysyłką e-maili i zakończy 10.10.2019 o godzinie 23:59. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Współorganizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest 

potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie 

https://konkurs.citroen.pl 

b. Wyrazić zgodę (za pomocą strony https://konkurs.citroen.pl) na przetwarzania 

następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych adresowych (w 

przypadku zwycięstwa w Konkursie) - do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu 

(w tym wyłonieniem zwycięzców oraz wydaniem nagród). 

2. Przebieg konkursu: 

a. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest ocenienie samochodu lub wizyty 

w Serwisie Citroën za pomocą serwisu https://www.citroen-advisor.pl/  

b. Zgłoszenia do konkursu odbywają się na stronie  https://www.citroen-advisor.pl/ 

3. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie daty dodania oceny. Wygrywa 100 pierwszych zgłoszeń 

liczonych od daty wysłania informacji konkursowej. 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: 

a. Zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. 

b. Wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu konkursowym. 

c. Wyraziła zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie - z podaniem nazwiska autora/autorki - 

przez Organizatora, Współorganizatora i Fundatora Nagród nadesłanych zgłoszeń w 

dowolnym czasie, formie i mediach, co też poświadczy wypełnioną zgodą.  

 

https://www.citroen-advisor.pl/
https://www.citroen-advisor.pl/


 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator i współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie 

takiego połączenia. 

b. Stratę lub uszkodzenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną. 

c. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w 

związku z interakcjami z Serwisem. 

d. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem Citroën Advisor. 

2. Wszelkie roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z 

odpowiedzialności Organizatora. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od 

wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z 

Serwisu. 

 

IV. NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD 

1. Nagrodą w konkursie jest kubek Citroëna. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 21.10.2019 do godziny 18.00. Do tego też czasu 

Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mailową o wygranej oraz otrzymają wzór Oświadczenia 

Laureata Konkursu Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w odpowiedzi  skan uzupełnione i podpisanego 

Oświadczenia Laureata konkursu do dnia 22.11.2019 do godz. 23.59. Nagrody zostaną wysłane do 

laureatów za pośrednictwem Kuriera, na podane w e-mailach adresy korespondencyjne. 

3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ich równowartość pieniężną. 

4. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez Jury.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator i współorganizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub 

którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich 

warunków wzięcia udziału w konkursie lub w przypadku niedoręczenia Uczestnikowi nagrody 

spowodowanego niepodaniem lub błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator i współorganizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzcy, jeśli zgłoszenia 

przesłane w komentarzach nie będą spełniać wymaganych kryteriów wyznaczonych w konkursie. 

4. Organizator i współorganizator zastrzega sobie możliwość do wykorzystania wizerunku zwycięzcy w 

materiale promocyjnym opublikowanym na profilach marki – zgodnie z wypełnioną zgodą na 

wykorzystanie wizerunku. 

5. Organizator i współorganizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.  

 

 

 



VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator Konkursu - Citroën Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa. 

2. Podane przez Uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 

pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z 

późn. zm.), wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator Konkursu 

informuje, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Bez odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane odbiorcom 

danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy. Każdemu z Uczestników Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

4. Organizator i współorganizator  nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach 

marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w celach innych niż określone w ust. 2 

(m.in. dla celów marketingowych) może odbywać się wyłącznie za odrębną zgodą osoby, której dane 

dotyczą. 

6. Użycie danych użytkowników biorących udział w konkursie określone jest w Regulaminie Konkursu. 

7. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail: 

konkurs@citroen.com  

mailto:konkurs@citroen.com

