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REGULAMIN KONKURSU 
 

„Oblicza niezależności” 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Oblicza niezależności” jest LELLEK SP. Z 

O.O. z siedzibą w Opolu (45-960), ul. Opolska 2c, NIP 991-037-47-36 REGON 

160105918 zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest ogłaszany na stronie https://lellek.pl/  i organizowany jest w dniach 

13.03.2023 – 31.03.2023.   

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora 

oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,  prawa i 

obowiązki Organizatora, oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w 

Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.  

§2 
Przedmiot i czas Konkursu 

  
1. Konkurs rozpoczyna się 13.03.2023 roku i kończy w dniu 31.03.2023 roku. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.04.2023 r. na stronie konkursu. Ponadto 

zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną lub mailem.  

 
 

     § 3 
Uczestnictwo w Konkursie 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.  

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili 

przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych.  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich 

organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy 

organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin 

wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. 

rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a 

także rodzeństwo.                                    

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, 

Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego 

danych do kontaktu oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z 

jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści 

oraz przedstawienia stosownych dokumentów. 

 
§ 4 

Przebieg Konkursu oraz nagroda 
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1. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 osoba, która spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie 

określone w §3,  

prześle za pośrednictwem formularza konkursowego swoje dane do wykonania bezpłatnej 

i niezobowiązującej kalkulacji produktu VWFS (NAJEM)  

oraz wykona zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie konkursowe: 

„Czym dla Ciebie są wolność i niezależność?” w formie tekstowej lub graficznej (zdjęcie) 

za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://lellek.pl/wszystko-masz-w-

cenie---konkurs/ 

2.     W pracach graficznych odpuszczalne są fotomontaże i przeróbki graficzne.  

Przesyłając fotografię Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa 

do dysponowania tą fotografią. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie 

narusza praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych. W przypadku braku takowej zgody 

uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych 

osób. 

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku osób 

znajdujących się na fotografii.  

3. Dane do przedstawienie bezpłatnej i niezobowiązującej oferty NAJMU samochodu wraz z 

odpowiedzią na pytanie konkursowe należy przesłać za pośrednictwem formularza 

kontaktowego zamieszczonego na stronie konkursowej: https://lellek.pl/wszystko-masz-w-

cenie---konkurs/ 

4. Przesłanie danych do przedstawienia oferty oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe w 

formie pisemnej lub graficznej jest jednoznaczne ze: 

-  zgodą na kontakt w celu przesłania bezpłatnej i niezobowiązującej oferty NAJMU 

samochodu oraz 

-   wykorzystaniem danych w celu ogłoszenia zwycięzcy konkursu za pośrednictwem 

strony  lellek.pl i Fanpage’a Lellek Group https://www.facebook.com/lellekgroup/ jak 

również kontaktu ze zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody.  

5. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie https://lellek.pl/wszystko-masz-w-cenie---

konkurs/  oraz Fanpage’u Lellek Group https://www.facebook.com/lellekgroup/ terminie 

do 14 kwietnia 2023 r. 

6. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci elektrycznej hulajnogi Audi o wartości  

6200 zł.  

7. Całość nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym 10% na podstawie art. 

30, ust.1, pkt 2 updof. Organizator pokrywa za zwycięzcę podatek nie obciążając 

zwycięzcy żadnymi kosztami. 

8. Organem decydującym o przyznaniu nagrody główniej, o której mowa w paragrafie 4 pkt. 

9 jest Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.  

 
§ 5 

Reklamacje 
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1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 

12.04.2023 wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres LELLEK SP. Z 

O.O., ul. Opolska 2c, 45-960 Opole z dopiskiem: Konkurs „Oblicza niezależności” 

2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, decyduje data wpływu 

reklamacji do Organizatora.  

 
§ 6 Prawa autorskie 

 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie prace konkursowe własnego 

autorstwa. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z 

uwzględnieniem kryterium 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 Nagrody. 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 przesłaną pracą 

konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się 

zwrócić Organizatorowi koszty, jakie ten poniósł w związku z naruszeniem praw lub 

dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji pracy konkursowej. 

3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie 

stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie 

spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez 

osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia 

Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody. W takim przypadku 

Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie 

wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji pracy konkursowej, zgodnie z 

potrzebami Organizatora. 

5. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w 

Internecie, na profilu społecznościowym Organizatora, na stronie konkursu 

https://lellek.pl/wszystko-masz-w-cenie---konkurs/ oraz wykorzystane przez 

Organizatora bez  podawania nazwiska autora, na co uczestnicy Konkursu 

wyrażają zgodę. W przypadku Prac Konkursowych na których znajduje się 

wizerunek osoby, zgodnie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga wyraźnej zgody 

osoby, której dane dotyczą (wizerunek), chyba że stanowi on jedynie szczegół 

całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza 

6. Dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu 

równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej 

licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy 

konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z 

organizacją Konkursu oraz marketingowo -promocyjnych związanych z celem 

Konkursu oraz promocją produktów Organizatora, poprzez: 

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich 

znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką 

analogową, cyfrową i optyczną, 

https://lellek.pl/wszystko-masz-w-cenie---konkurs/(
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b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i 

optycznymi, 

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i 

wewnętrznych), 

d) wielokrotne publiczne wystawienie, 

e) eksploatację w Internecie, Intranecie, na stronach www, profilach 

społecznościowych, 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 promocyjnych lub marketingowych, w tym 

do reklamy produktów Organizatora, 

h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie 

używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 6a) do 6h) 

bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy oraz 

zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 

zadania konkursowego względem Organizatora, w szczególności 

wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, 

nazwiska lub pseudonimu twórcy. 

Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich 

do opracowań pracy konkursowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie. 

 
§ 7 

7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: LELLEK SP. Z 

O.O. z siedzibą w Opolu (45-960), ul. Opolska 2c, NIP 991-037-47-36 REGON 

160105918. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail 

iod@lellek.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „IOD”. 

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych przez Uczestnika może 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie oraz zrealizowania jego 

postanowień (np. dotyczących przekazania nagrody). 

9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Uczestników i Laureatów  

Konkursu: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu.  

10. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w następujących celach: 

a) organizacji, obsługi Konkursu i prawidłowego wykonania postanowień 

niniejszego Regulaminu, w tym umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie 

oraz realizacji celu Konkursu określonego w Regulaminie, tj. na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora jako Organizatora 

zobowiązanego do dotrzymania jego warunków wobec Uczestników 

(podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f 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), „RODO”); 

mailto:iod@lellek.com.pl
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b) możliwości korzystania z Prac Konkursowych przesłanych przez 

Uczestników i ich dalszego publikowania (bez imienia i nazwiska) w 

Internecie, w szczególności na stronie konkursu  https://lellek.pl/wszystko-

masz-w-cenie---konkurs/ i Fanpage’a Lellek Group 

https://www.facebook.com/lellekgroup/ (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) 

c) udokumentowania wzięcia udziału w Konkursie i jego rozliczenia, na 

podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa 

prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego 

interesu administratora danych zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora 

danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

f) w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług 

do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, 

optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

11. Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez 

Administratora oraz  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratorów, m.in. agencji marketingowej, agencji obsługującej park 

samochodów, jurorom z Komisji Konkursowej, dostawcom usług IT, kurierom, 

podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz 

inne usługi administracyjne. Dane osobowe mogą być też przekazywane organom 

skarbowym w zakresie niezbędnym do uregulowania zobowiązań podatkowych 

związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym 

uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa. 

12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń 

Organizatora i Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe będą 

przetwarzane ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań 

podatkowych i ewidencyjnych dla celów podatkowych realizowanych przez 

Organizatora w związku z wydaniem nagród. Dane przetwarzane na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratorów danych mogą być przetwarzane 

do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratorów 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania 

danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to 

konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

W zakresie w jakim Dane wykorzystywane są w oparciu o zgodę będą one 

przechowywane przez Administratorów przez czas ważności zgody (tj. nie dłużej 

niż 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody). 

13. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Powyższe prawa mogą być zrealizowane m.in. przez kontakt na adres email: 

iod@lellek.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

https://lellek.pl/wszystko-masz-w-cenie---konkurs/(
https://lellek.pl/wszystko-masz-w-cenie---konkurs/(
https://www.facebook.com/lellekgroup/
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14. Uczestnikom Konkursu w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

opisanego powyżej. Administratorzy przestaną przetwarzać dane w tych celach, 

chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 

Administratorów ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności Uczestników Konkursu, lub dane będą Administratorowi 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

15. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym 

podejmowaniem decyzji. 

17. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia 

danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o 

których mowa w RODO. 
 

 
       § 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożliwości 
kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub 
błędnych danych. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora oraz do 
pobrania za pośrednictwem strony https://lellek.pl/  
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