
REGULAMIN KONKURSU EASYSHARE 

MISTRZ EKONOMICZNEJ JAZDY  
 

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu (dalej również: „Konkurs”) jest Spółka Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Ostródzka 75, kod pocztowy: 03-289, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 698695, NIP:  5242841438, 

REGON: 36850604200000 (dalej również: „Easyshare”, „Organizator”). 

2. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki 

uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego 

Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest prowadzony ani sponsorowany przez 

serwis Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie 

żadne roszczenia wobec portalu Facebook.  

3. Konkurs jest przeprowadzany od godz. 16:30 dnia 06.09.2019r. do godz. 23:59 dnia 

22.09.2019r. 

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

 

 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania 

na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie 

zarejestrowanym użytkownikiem Aplikacji Mobilnej Easyshare. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie 

społecznościowym Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe 

trudności w korzystaniu z serwisu Facebook. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu ani osoby 

pozostające z Organizatorem Konkursu w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, 

do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie rodzin wskazanych powyżej 

osób. 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega przejechaniu pojazdem Easyshare dystansu minimum 10 

kilometrów i wykazaniu się najniższym możliwym spalaniem paliwa.  

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook.  

3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane przez Organizatora w postaci posta na 

platformie Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/easysharePL/. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu opublikować pod postem 

Organizatora informującym o przeprowadzanym Konkursie, zamieszczonym na jego profilu 

pod adresem: https://www.facebook.com/easysharePL/ zrzut ekranu Aplikacji Mobilnej 

Easyshare ukazujący historię wynajmu (punktację za styl jazdy, średnie spalanie oraz 

przejechany dystans). Minimalny oceniany przez komisję konkursową dystans to 10 km. 

Przykładowy zrzut ekranu widoczny jest na zdjęciu w poście konkursowym.  

5. Opublikowanie konkursowego zrzutu ekranu w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu. 

6. Użytkownik w ramach Konkursu może opublikować dowolną ilość zrzutów ekranu, jednak 

może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę/zestaw nagród.  

https://www.facebook.com/easysharePL/


7. Kolejność publikacji zrzutów nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie. 

8. Zrzuty ekranu opublikowane po zakończeniu Konkursu, nie będą brane pod uwagę. 

9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, cudzym zdjęciem, 

podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub 

naruszenia przez niego warunków Regulaminu, zasad fair play, zasad współżycia społecznego 

albo w przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa, w 

szczególności w przypadku gdy zgłoszenie konkursowe Uczestnika narusza prawa majątkowe 

lub osobiste osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej, prawa 

własności przemysłowej. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania 

Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo 

złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

10. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści (zdjęć, opisów bądź 

hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek 

prawa osób trzecich, w szczególności zabronione jest zamieszczanie treści wulgarnych, 

propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez 

Użytkowników zdjęć ukazujących spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie 

innych substancji odurzających. Zdjęcia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do 

Konkursu. 

11. Udostępnione w ramach Konkursu zrzuty ekranu mogą zostać wykorzystane przez 

Organizatora do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w szczególności w 

kampaniach promocyjnych, w tym także w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami, o których 

mowa w § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu.  

 

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez 3-osobową Komisję Konkursową w terminie 

trzech dni od dnia zakończenia Konkursu. Osiągnięcia Uczestników będą oceniane pod kątem 

najmniejszego osiągniętego spalania oraz długości pokonanego dystansu.  

2. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 5 nagród.  

3. Nagrodami w konkursie są: 

a) pierwsze i drugie miejsce - weekend z Toyotą Corollą Hybrid za darmo. Nagrodzony nie 

ponosi kosztu wynajmu samochodu, ponosi natomiast koszt zużytego paliwa. Nagroda możliwa 

jest do odebrania po uprzednim ustaleniu z Easyshare dostępności samochodu i podpisaniu 

umowy użyczenia z wybranym dealerem Toyoty. Nagroda może zostać odebrana maksymalnie 

do 30.11.2019r.  

b) trzecie, czwarte i piąte miejsce - doładowanie skarbonki Easyshare o wartości 30 zł. Kwota 

doładowania może zostać przeznaczona na przejazdy samochodami Easyshare. Przy każdym 

przejeździe z konta użytkownika pobierana jest opłata transakcyjna 1zł. W przypadku 

rezerwacji samochodu i jej anulowania, opłata za rezerwację zostanie pobrana z konta 

użytkownika, nie skarbonki. 

4. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Każdy Uczestnik 

Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzcy Konkursu na 

podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości Uczestnika na 

podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty. 

6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: 

i. odmówi przyjęcia nagrody lub nie skorzysta z niej w okresie 30 dni od dnia udostępnienia 

mu nagrody,  

ii. kontakt z nim nie będzie możliwy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, 



iii. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia 

udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody, 

iv. zwycięzca Konkursu został wykluczony z udziału w Konkursie zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie. 

7. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co 

do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym 

Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora. 

 

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

2. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla 

celów związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem Konkursu, a w przypadku zwycięzcy 

również dla celów związanych z przyznaniem i przekazaniem nagrody, na podstawie zgody 

udzielonej przez ww. osoby zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i 

Rozporządzeniem 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 (RODO).  

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach określonych postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu może następować także w celu 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych 

Osobowych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności 

Uczestników Konkursu. 

4. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane Uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane przez 

Administratora danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą 

elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze 

marketingowym. 

5. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.   

6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie 

jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów przetwarzania danych. Uczestnicy 

mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, a także żądania ich 

usunięcia. 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa. 

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w każdym czasie w zakresie 

spełnienia ww. warunku własnego autorstwa, w tym do żądania od Uczestnika wykazania 

(udowodnienia) autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest 

uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie 

Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia 

go Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z 

Regulaminem. 

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 

i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi zdjęciem 

konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie 

Organizator poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek 

wykorzystania w jakiekolwiek formie materiałów, informacji, danych, etc. przekazanych przez 

Uczestnika w ramach zgłoszenia konkursowego.  



3. Jeżeli na zdjęciu/zrzucie konkursowym będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, 

zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że 

posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na 

filmie/zdjęciu/zrzucie w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w 

Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z 

rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na filmie/zdjęciu/zrzucie Uczestnik 

konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora Konkursu z 

odpowiedzialności za takie naruszenia. W takim przypadku Uczestnik zwróci Organizatorowi 

wszelkie koszty poniesione przez niego w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń przez osoby 

trzecie, nie wykluczając kosztów sądowych, kosztów obsługi prawnej. 

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w przypadku zgłoszenia 

do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do 

wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia go Nagród. W takim 

przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

5. Opublikowanie zdjęcia/zrzutu zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z 

udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania 

sublicencji, na wykorzystywanie go w dowolny sposób przez Organizatora,  bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych 

z organizacją Konkursu, a także w celach marketingowych i promocyjnych poprzez: 

a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, 

co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, 

b. zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, 

c. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), 

d. wielokrotne publiczne wystawienie, 

e. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub 

satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, 

f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

g. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów 

Organizatora, 

h. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych 

utworów w sposób wskazany w pkt 5 od a) do g). 

6. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich 

praw do opublikowanych w ramach Konkursu zdjęć/zrzutów, w szczególności wyraża zgodę 

na wykorzystywanie zdjęcia/zrzutu przez Organizatora bez podawania imienia, nazwiska lub 

pseudonimu twórcy. 

 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia 

Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna 

zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, adres e-mail, jak również dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez 

uczestnika, pod rygorem jej nieważności. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową. 

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 



5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca 

reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w 

reklamacji. 

 

 

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA 

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

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców 

Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, 

Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”). 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Komisja 

konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności 

powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn nie 

leżących po stronie Organizatora. 

3. Odpowiedzialność Organizatora w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona 

względem Uczestników do wysokości wartości nagrody przewidzianej w Konkursie. 

4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych 

przez Uczestników Konkursu wydatków. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu Konkursu w trakcie 

trwania Konkursu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 


