
 

Regulamin konkursu „ Złota Jesień w serwisie Toyota Ukleja…” 

 

 

I. Organizacja i czas trwania konkursu: 

 

Organizatorem konkursu jest firma ASD Toyota Ukleja (Organizator). Konkurs 

rozpoczyna się z dniem 20 października 2020 roku i trwać będzie do dnia 30 listopada (włącznie) 

2020 roku. Terytorium konkursu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Uczestnikiem zorganizowanego konkursu (Uczestnik), może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca 

zdolność do czynności prawnych, dysponująca numerem PESEL, posiadająca polskie obywatelstwo 

lub zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie odpłatnej usługi w serwisie Toyota Ukleja Zawady  – 

tj. wymiana opon na zimowe lub wymiana kół, dezynfekcja układu klimatyzacji wraz z wymianą węglowego 

filtra pyłkowego. Dodatkowo, konieczne jest wypełnienie elektronicznego kuponu konkursowego. 

Warunkiem koniecznym jest uzupełnienie hasła na elektronicznym kuponie konkursowym. Wypełnienie 

kuponu konkursowego jest jednoznaczne, z wyrażeniem zgody na udział w konkursie. 

 

3. Potwierdzeniem wykonania usługi jest Faktura Vat lub Paragon. 

 

4. Osoba  dokonująca zgłoszenia w konkursie może zgłosić tylko swój udział. 

 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przedstawiciele Organizatora, osoby 

współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilno – prawnych, osoby najbliższe w/w osobom 

oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Do Konkursu nie zostaną 

dopuszczone lub zostaną z niego wyeliminowane osoby, które będą się zachowywały w sposób godzący 

w dobre obyczaje. 

 

6. Konkurs jest skierowany tylko do posiadaczy samochodów marki Toyota. 

 

7. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego 

postanowienia. 

 

III. Zasady ogólne Konkursu: 

 

1. Konkurs przeprowadzany będzie w serwisie ASD Toyota Ukleja:  61 - 002 Poznań, ul. Zawady 38. 

 

2. Klient zleca serwisowi płatną usługę, objętą konkursem (wymiana opon na zimowe lub wymiana kół, 

dezynfekcja układu klimatyzacji z wymianą filtra pyłkowego).  

 

3. Uczestnik po wykonaniu usługi, wypełnia elektroniczny kupon konkursowy, dostępny na stronie 

konkurs.toyota-ukleja.pl. Rejestracja kuponu na stronie, będzie dostępna od 20 października 2020. 

 

4. Po wypełnieniu wszystkich pól „elektronicznego kuponu konkursowego”,  Uczestnik zobligowany jest do 

dokończenia  hasła w temacie „ zmieniam opony w  serwisie autoryzowanym, bo  ……..” (wymóg konkursu). 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudniony lub ograniczony dostęp do strony konkursowej. 

   

 

 



 

 
 

 

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych: 

 

1. Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja Spółka Jawna z siedzibą w Ujściu, ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, 

zarejestrowana pod numerem KRS 0000403270 w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7642662580, REGON: 301983917, 

jako Organizator, jest Administratorem Danych osób uczestniczących w konkursie. 

 

2. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – 

dalej: RODO). 

 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z: 

• przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzcy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO),  

• marketingiem usług polegającym na przekazywaniu uczestnikom Konkursu informacji o ofertach 

handlowych, imprezach i wydarzeniach związanych z działalnością Organizatora, Administratora Danych 

oraz Toyota Motor Poland Co. Ltd sp. z o.o.02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (art. 6 ust. 1 lit. a, f 

RODO). 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez 

Organizatora, w tym profilowaniu. 

 

5. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa: 

 dostępu do swoich danych, 

 sprostowania (poprawiania) danych, 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

 do ograniczenia przetwarzania danych, 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 

RODO), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

6. Organizator przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zorganizowania konkursu, 

realizacji procedur związanych z wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzcy, jak tez dochodzenia ewentualnych 

roszczeń. Dane uczestników konkursu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie dotyczących ich danych dla 

celów marketingowych przechowywane będą przez Organizatora przez okres 3 lat. 

 

7. Organizator może udostępniać dane osobowe uczestników podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, Toyota Motor Poland Co. Ltd sp. z o.o.02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 

oraz podwykonawcom związanym z Organizatorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmiot wykonujący w ASD Toyota Ukleja sp. j. zadania 

Inspektora Ochrony Danych. 

 

8. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

9. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: 

 telefonicznie: 67 210 51 00 

 drogą elektroniczną: recepcja.ujscie@toyota-ukleja.pl 

 osobiście w siedzibie Organizatora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 



 

 
 

 

V. Wybór zwycięzcy i odbiór nagród:  

 

1. Wybór zwycięzcy nastąpi w dniu 4 grudnia  2020 roku. 

 

2. Zwycięzcy zostaną wybrani przez czteroosobową Komisję Organizatora. Komisja wyłoni Zwycięzców, 

w oparciu o wybór najbardziej humorystycznych haseł, w temacie „zmieniam opony w serwisie 

autoryzowanym, bo  ……..”, które zostały wysłane poprzez elektroniczne  kupony  konkursowe. 

 

3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

 

4. Nagrodami w konkursie są:  1 miejsce: Karta podarunkowa o wartości 2000 PLN brutto, 2 miejsce: Karta 

podarunkowa o wartości 1000 PLN brutto, 3 miejsce: Karta podarunkowa o wartości 500 PLN.  

 

5. Odbiór nagród nastąpi w salonie: Toyota Ukleja Poznań Zawady, po wcześniejszym umówieniu się 

że zwycięzcą. Na życzenie zwycięzców, nagroda może zostać przesłana listem poleconym.  

 

6. Za nagrodę rzeczową, przewidzianą w niniejszym Regulaminie nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Uprawnienie do korzystania z nagrody, przewidzianej w niniejszym Regulaminie jest niezbywalne. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora, tj. w siedzibie ASD Toyota Ukleja Spółka Jawna, 

61-002 Poznań, ul. Zawady 38. 

 

2. W przypadku wystąpienia w okresie trwania Konkursu siły wyższej, mającej wpływ na przeprowadzenie 

Konkursu, w sposób częściowy lub całkowity, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowego 

lub całkowitego odwołania Konkursu. W takim przypadku, Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu 

roszczenia, w tym odszkodowawcze, jednakże zachowują oni prawo do nagród, wygranych w Konkursie,  

do dnia odwołania Konkursu. 

 

3. Uczestnikom nie przysługują roszczenia, w tym odszkodowawcze, z tytułu uzyskania w Konkursie wyników, 

których wartość mogła zostać spowodowana występującymi na Salonie czynnikami spowodowanymi przez 

osoby trzecie niezwiązane z Organizatorem. 

 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

 

5. Uczestnicząc w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że 

wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podpisuje zgodę 

na przeprowadzenie jednej z usług serwisowych, która jest objęta Konkursem. 

 

6. Organizator, zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu po jego ogłoszeniu. Informacja o 

zmianie regulaminu Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości, w ten sam sposób, w jaki 

opublikowano regulamin. 

 

7. Organizator, zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, z ważnych przyczyn oraz do zamknięcia 

Konkursu, bez wyłonienia laureatów i przyznania nagrody. 

 


