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Regulamin Konkursu „Fly with ZF” 
 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w konkursie organizowanym przez organizatora za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Facebook, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest LuckyYou Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zakręt 8, 

60-352 Poznań, wpisana do przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451138, NIP: 7811883362, kapitał zakładowy: 

50.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Zleceniodawcą Konkursu oraz Fundatorem nagród w Konkursie jest ZF Steering Sytems Poland 

Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-

Dziedzice, wpisana przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000070366, NIP: 6521298123, kapitał zakładowy: 27.791.600,00 zł, zwana dalej 

„Fundatorem”. 

4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 17.08 

godz. 15:30 do 30.08 godz. 12:00 (powyższy okres dalej zwany jako „Czas Trwania Konkursu”) 

na portalu społecznościowym Facebook (dalej jako „Facebook”) pod adresem wydarzenia na 

Facebooku Fundatora: https://www.facebook.com/zfgroup.polska za pośrednictwem posta 

informującego o Konkursie zamieszczonego na wydarzeniu strony (dalej jako „Post 

konkursowy”). 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany za pośrednictwem Facebooka nie jest w żaden 

sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z 

Facebookiem. Wszelkie informacje przekazywane przez biorących udział w ramach Konkursu 

powierzane są Organizatorowi, a nie Facebookowi. 

6. Biorący udział w Konkursie przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż  

Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Facebooka z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku 

z organizowanym Konkursem. 

7. Osoba biorąca udział w Konkursie nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków 

związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej 

nagrody w razie wygranej w Konkursie. 

8. Przed przystąpieniem do Konkursu osoba biorąca udział w Konkursie powinna zapoznać się z 

postanowieniami Regulaminu. 

9. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

10. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania 

osoba biorąca udział w Konkursie potwierdza poprzez napisanie odpowiedzi pod Postem 

konkursowym zawierającym rozwiązanie zadania stanowiącego przedmiot Konkursu.  

11. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  

12. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. 

https://www.facebook.com/zfgroup.polska
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§ 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych i status studenta oraz mają miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej „Uczestnikiem” lub  „Uczestnikami”).  

2. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty 

elektronicznej (e-mail) oraz konta na Facebooku założonego i prowadzonego zgodnie z 

regulaminem Facebooka.  Ponadto Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez 

Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet 

włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów – przeglądarką internetową 

zapewniającą swobodne korzystanie z Facebooka (np. Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac 

OS X) w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie 

być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni, co może uniemożliwić uczestnictwo w 

Konkursie, za co Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy 

Organizatora oraz Fundatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia. 

4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Organizator w porozumieniu z Fundatorem jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału 

w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa 

sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie 

określonych w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa wyżej, dotyczy w 

szczególności prawa do żądania okazania ważnej legitymacji studenckiej przez wyłonionego 

laureata Konkursu. 

5. Na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, z Konkursu mogą zostać wykluczeni również 

Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, 

powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Fundatora lub Organizatora. 

6. O wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie dany Uczestnik zostanie poinformowany przez 

Organizatora w drodze wiadomości przesłanej za pośrednictwem Facebooka. 

7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dalej w 

odniesieniu do postanowień Regulaminu związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

zwany również „Administratorem”). 

8. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych), 

zwanym dalej „RODO”.  

9. Wzięcie udziału w Konkursie i opublikowanie przez Uczestnika odpowiedzi pod Postem 

konkursowym oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora imienia i 

nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku (jeśli Uczestnik posiada zdjęcie profilowe). 
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10. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i 

wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach podatkowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

11. Uczestnicy, którzy zostaną laureatami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości na 

Facebooku o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w 

szczególności danych do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. 

Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi 

Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody. 

12. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i 

rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte. 

13. Dane laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa 

podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w 

Konkursie. 

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępnione przez Administratora 

przedstawicielom Fundatora, wyznaczonym do udziału w komisji wyłaniającej laureatów 

Konkursu. 

15. Dane osobowe laureatów Konkursu będą udostępnione przez Administratora przedstawicielom 

Fundatora, w celu umożliwienia Fundatorowi dopełnienia obowiązków podatkowych 

związanych z przekazaniem nagród zwycięzcom Konkursu. Administrator ma prawo do 

opublikowania danych osobowych laureatów Konkursu na stronie (fanpage) Fundatora, o której 

mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu. 

16. Uczestnicy oraz laureaci Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a 

także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie 

miał wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie 

przysługuje prawo skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora i Fundatora. 

17. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania 

związane z przetwarzaniem danych przez Administratora można kierować na adres mailowy: 

rodo@luckyyou.pl.  

 

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestnika najciekawszej, najbardziej 

kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi na następujący temat: „Hasło „Next Generation Mobility 

kojarzy mi się z…”. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna przybrać formę opisu 

tekstowego, zdjęcia lub filmu(dalej jako „Zgłoszenie konkursowe”).  

2. Zgłoszenie konkursowe należy publikować w formie komentarza pod Postem konkursowym na 

Facebooku, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu w Czasie Trwania Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik ma prawo do publikacji wyłącznie jednego Zgłoszenia konkursowego. 

Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane w Czasie Trwania Konkursu. 

4. Jeżeli Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika, dokonując Zgłoszenia 

konkursowego wyraża on zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i przestrzeni, 
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rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku na Facebooku w związku z ogłoszeniem 

laureatów Konkursu i publikacją najlepszych Zgłoszeń konkursowych.  

5. W przypadku, gdy w Zgłoszeniu konkursowym zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich, 

Uczestnik zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na 

rozpowszechnianie ich wizerunku na Facebooku w związku z Konkursem i jest wyłącznie 

odpowiedzialny wobec tych osób za rozpowszechnienie ich wizerunku. 

6. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób 

trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych 

powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do 

nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji seksualnej lub 

wyznania. 

7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie 

komentarza opublikowanego pod Postem konkursowym zawierającego Zgłoszenie konkursowe. 

 

 

§ 4 

Zasady wyłaniania laureatów Konkursu 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako „Komisja”).  

2. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze 15 najciekawszych, najbardziej 

kreatywnych i oryginalnych Zgłoszeń konkursowych, które będą uprawniały do otrzymania 

nagród przez zgłaszających je Uczestników. 

3. Zwycięskie Zgłoszenia konkursowe zostaną wybrane przez Komisję według następujących 

kryteriów: jakość, kreatywność, spełnienie tematu konkursu. 

 

 

§ 5 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodami w Konkursie jest 15 przelotów Zeppelinem ZF (dalej jako „Nagroda”). 10 biletów na 

lot w dniu 12.09.2021 – start i lądowanie na Lotnisku Muchowiec w Katowicach. 5 biletów na 

lot w dniu 15.09.2021 – start i lądowanie na lotnisku Szymanów we Wrocławiu. 

2. Wartość każdej Nagrody to 50 euro brutto. 

3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Laureat Nagrody zgadza 

się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz 

przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 

4. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat Nagrody jest 

zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej 

wskazanych obowiązków podatkowych przez Fundatora. 
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5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę rzeczową innego 

rodzaju. 

6. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda.  

7. Jeżeli laureat nie będzie spełniał kryteriów stawianych przez Fundatora, od których zależna jest 

możliwość uczestnictwa w przelocie Zeppelinem (względy bezpieczeństwa), w zamian nie 

przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Wykaz kryteriów, od 

których uzależniona jest możliwość uczestnictwa w przelocie Zeppelinem dostępna jest pod 

adresem: https://fb.luckyyou.pl/zf/17-08-2021/ly_terms_of_transportation.pdf. 

 

 

§ 6 

Zasady wydawania Nagród laureatom Konkursu 

1. Laureaci Konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora za pośrednictwem 

wiadomości prywatnych na Facebooku w dniu 30.08.2021. Dodatkowo informacja o wynikach 

Konkursu zostanie umieszczona na stronie (fanpage) Fundatora, o której mowa w § 1 ust. 4 

Regulaminu w formie nowo utworzonego posta opublikowanego w dniu 2.09.2021. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody laureatowi 

Konkursu, z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu. 

3. W przypadku braku możliwości powiadomienia laureata Konkursu o wygraniu Nagrody, braku 

kontaktu ze strony laureata Konkursu w terminie 3 dni od dnia poinformowania go o wygranej 

w Konkursie, lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez laureata Konkursu w 

terminie 5 dni od dnia poinformowania go o wygranej w Konkursie bądź podania 

nieprawdziwych danych, w tym w szczególności związanych z posiadaniem statusu studenta, 

Nagroda nie zostanie przyznana, a laureat Konkursu traci prawo do Nagrody. W takim przypadku 

Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, 

która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie. 

4. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażąda od laureata Konkursu 

podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak: 

a) dane właściwego urzędu skarbowego, 

b) numer PESEL na cele sprawozdawczości podatkowej, 

c) numer telefonu, 

d) adres e-mail, 

5. Laureat Konkursu zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Organizatora, który podany 

zostanie w wiadomości, o której mowa w ust. 1, skan podpisanego formularza zawierającego 

wymagane dane, wskazane w ust. 4 powyżej, w terminie 5 dni od wysłania wiadomości przez 

Organizatora, a także przesłać oryginał oświadczenia listem poleconym lub dostarczyć osobiście 

na adres Organizatora w wyżej wskazanym terminie (decyduje data nadania przesyłki 

poleconej). Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku nieuczynienia 

zadość powyższemu zobowiązaniu przez laureata Konkursu, ust. 3 powyżej stosuje się 

odpowiednio. 

6. Termin realizacji Nagrody oraz miejsce realizacji Nagrody ustalane będą z każdym ze 

Zwycięzców indywidualnie przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną. 

https://fb.luckyyou.pl/zf/17-08-2021/ly_terms_of_transportation.pdf


Strona 6 z 10 
 

7. Organizator zapewnia zwrot kosztów transportu (na terenie Polski) laureata Konkursu do 

miejsca, w którym realizowana będzie Nagroda oraz koszt transportu powrotnego. 

8. W przypadku, w którym realizacja Nagrody nie będzie możliwa przez wzgląd na niekorzystne i 

niebezpieczne warunki atmosferyczne lub obostrzenia związane z pandemią COVID-19 

nałożone przez organy administracji publicznej obowiązujące w dniu umówionym jako dzień 

realizacji Nagrody, Nagroda ulega przepadkowi. 

9. Ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio, jeśli laureat Nagrody nie stawi się w oznaczonym 

miejscu i czasie, z którego nastąpić miał transport na miejsce realizacji Nagrody. 

10. Loty są ubezpieczone przez Zeppelina.  

11. Wydającym nagrody w Konkursie jest Fundator. 

 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia konkursowego gwarantuje, że posiada pełne 

majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego pod Postem konkursowym Zgłoszenia 

konkursowego oraz, że w wypadku prezentowania w Zgłoszeniu konkursowym wizerunków 

osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację wizerunków takich osób na Facebooku i że zgoda 

taka obejmuje także prawo do wykorzystania tych wizerunków przez Organizatora i Fundatora 

na cele związane z Konkursem. 

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia 

konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko 

Organizatorowi lub Fundatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń 

ponosi ten Uczestnik. 

3. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi i Fundatorowi 

przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności 

intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu konkursowym (niezależnie od otrzymania przez 

Uczestnika Nagrody), w tym utworów audiowizualnych (jeśli będą zamieszczone w Zgłoszeniu 

konkursowym) oraz artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub 

ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w 

tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, w szczególności: 

a) wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, 

b) wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego do promocji i reklamy Organizatora oraz Fundatora, 

c) wykorzystanie Pracy Konkursowej do produkcji materiałów reklamowych, marketingowych i 

prezentacji oraz rozpowszechniania ich jako części tych materiałów, 

d) publikację Zgłoszenia konkursowego w Internecie, w tym na stronie internetowej 

Organizatora i Fundatora, w tym na ich stronach (fanpage) na Facebooku, jak również na 

prowadzonych przez nich innych profilach w mediach społecznościowych, 

e) utrwalenie i zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, 

cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili udzielenia licencji technikami, 

f) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, zmian układu, tłumaczeń, modyfikowanie całości 

oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian 

i adaptacji, 
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g) łączenie z innymi utworami, w szczególności ze Zgłoszeniami konkursowymi innych 

Uczestników, 

h) wprowadzenie do pamięci dowolnej ilości komputerów, 

i) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą. 

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, zostaje udzielona na okres 5 lat. 

5. Na mocy licencji określonej w ustępach powyżej, a także zgody wskazanej w ust. 6 poniżej, utwór 

Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, 

przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może 

zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie 

plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i 

rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem 

do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 

6. Organizator i Fundator upoważnieni są do wykorzystania utworu w sposób anonimowy, tj. bez 

uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika. 

7. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wizerunków osób trzecich, utrwalonych na 

fotografii lub filmie, stanowiącym część Zgłoszenia konkursowego, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 3 powyżej, a także wyraża zgodę na przenoszenie tych zezwoleń na osoby 

trzecie. Uczestnik z chwilą dodania Zgłoszenia konkursowego i wzięcia udziału w Konkursie 

wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego oraz osób trzecich, uwidocznionych na 

fotografii/filmie, będącym częścią Zgłoszenia konkursowego na Facebooku. 

8. Na życzenie Organizatora, Fundatora lub samego Uczestnika może zostać zawarta odrębna 

pisemna umowa dotycząca udzielanej w niniejszym paragrafie licencji. 

 

§ 8 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać pisemnie na adres pocztowy siedziby 

Organizatora: LUCKYYOU Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zakręt 8, 60-352 

Poznań z dopiskiem „Fly with ZF”, ustnie w siedzibie Organizatora lub na adres mailowy: 

rodo@luckyyou.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Dniem zakończenia 

Konkursu jest dzień wyłonienia laureatów, określony w § 6 ust. 1 Regulaminu. 

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez 

Komisję, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego w treści reklamacji rekomendowanym 

jest umieszczenie następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny 

Uczestnika (pocztowy i/lub mailowy) oraz powody reklamacji. 

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w 

reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika. 

§ 9 

Świadczenie usług drogą elektroniczną 
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1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach 

opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do 

realizacji Konkursu. 

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi 

jak: 

a) udostępnienie Regulaminu na https://fb.luckyyou.pl/zf/17-08-

2021/ly_regulamin_konkursu_dla_zf.pdf, 

b) umożliwienie zapoznania się z Zadaniem konkursowym, 

c) umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie, 

d) umożliwienie kontaktu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem lub laureatem Konkursu,  

e) ogłoszenie wyników Konkursu. 

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik 

rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem. 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez 

Uczestnika z uwagi na rezygnację z uczestnictwa w Konkursie, np. poprzez usunięcie komentarza 

pod Postem konkursowym zawierającego Zgłoszenie konkursowe. 

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną 

jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. spośród tych, o których mowa w 

§ 2 ust. 2 Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze 

standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje 

Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania – np. 

korzystanie z programów antywirusowych. 

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy 

informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych. 

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia 

§ 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą 

elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w 

szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w każdym czasie pod 

warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacja o 

zmianach będzie zamieszczona na stronie (fanpage) Fundatora, o której mowa w § 1 ust. 4 

Regulaminu i wchodzić będzie w życie z dniem jej ogłoszenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu w każdym czasie. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

https://fb.luckyyou.pl/zf/17-08-2021/ly_regulamin_konkursu_dla_zf.pdf
https://fb.luckyyou.pl/zf/17-08-2021/ly_regulamin_konkursu_dla_zf.pdf


Strona 9 z 10 
 

Dane laureata Konkursu wraz z klauzulą informacyjną 

 

Nazwisko: __________________________________________________________________________ 

Imiona: ____________________________________________________________________________ 

Data urodzenia: _____________________________________________________________________ 

PESEL: _____________________________________________________________________________ 

Miejsce zamieszkania: 

- ulica: _____________________________________________________________________________ 

- numer domu: ______________________________________________________________________ 

- numer mieszkania: __________________________________________________________________ 

- miejscowość: ______________________________________________________________________ 

- kod pocztowy: _____________________________________________________________________ 

- gmina: ___________________________________________________________________________ 

- powiat: ___________________________________________________________________________ 

- województwo: _____________________________________________________________________ 

Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od 

Nagrody): __________________________________________________________________________ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Podane wyżej dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych).  

Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest LuckyYou Interactive sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Zakręt 8, 60-352 Poznań, wpisana do przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451138, NIP: 7811883362, kapitał zakładowy: 

50.000,00 zł. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z obowiązkami 

sprawozdawczości podatkowej dotyczącej podatku od nagrody. 

Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Fundatora nagrody - ZF Automotive 

Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 63, 42-002 Częstochowa, wpisana 

przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077409, NIP: 



Strona 10 z 10 
 

5730105234, kapitał zakładowy: 79.581.975,00 zł - obowiązków płatnika podatku dochodowego od 

osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, 

nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.  

Podane dane osobowe będą udostępnione Fundatorowi nagrody w celu umożliwienia mu wywiązania 

się z ciążących na nim obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Podane dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza UE/EOG. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a 

także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu - 

odmowa podania danych osobowych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej 

w konkursie. 

Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres siedziby, lub mailowo: rodo@luckyyou.pl. 

 

 

 

____________________________ 

Data, miejscowość 

 

 

 

__________________________ 

Podpis 


