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Regulamin Konkursu 

„#VOLVOLOVE” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się 
konkurs pod nazwą „#VOLVOLOVE” (dalej: „Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest Volvo Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej: „Volvo Car Poland” lub „Organizator”) pod adresem ul. Puławska 558/560, 02–884 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000018620, NIP: 1132109846, REGON: 
014928607, o kapitale zakładowym w wysokości 250000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 0/100). 
3. Konkurs zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie Volvo Car Poland pod adresami 
www.volvolove.pl, na portalu Facebook® oraz Instagram® Volvo Car Poland 07.02.2019 roku. 
Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania informacji o Konkursie w mediach 
społecznościowych, lokalnej telewizji oraz w lokalnym radiu w zakresie terytorialnym 
określonym w § 4 Regulaminu. 
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym przez 
cały czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia, w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie internetowej www.volvolove.pl. 
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych 
Instagram® i Facebook®. Serwisy Instagram® i Facebook® nie ponoszą odpowiedzialności za 
Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem 
powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, 
w szczególności nie powinny być kierowane do właścicieli lub administratorów serwisów 
społecznościowych Instagram® oraz Facebook®. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi spełniać kumulatywnie następujące wymogi: 
1) być co najmniej 21-letnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
posiadającą obywatelstwo polskie; 
2) powinna posiadać czynne prawo jazdy kategorii B; 
3) powinna posiadać własne konto osobiste w serwisie Instagram®, założone i prowadzone 
zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być 
prawdziwe i zgodne z rzeczywistością; 
4) powinna spełnić warunki, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu; 
– dalej jako „Uczestnik” bądź też łącznie „Uczestnicy”. 
2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału: 

1) pracownicy Volvo Car Poland; 
– pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Volvo Car 
Poland na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Volvo Car Poland na 
podstawie umowy cywilnoprawnej (tj. w szczególności umowa o dzieło, umowa zlecenia) w 
ramach indywidualnej działalności gospodarczej czy też agenci oraz pracownicy placówek 
agencyjnych Volvo Car Poland;  
2) członkowie organów powołanych w spółce Volvo Car Poland – niezależnie od podstawy 
prawnej zatrudnienia – oraz członkowie ich rodzin. Pod pojęciem rodziny należy rozumieć 
wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie indywidualnie i we własnym imieniu, w 
szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont osobistych na portalu Instagram® oraz 
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Facebook® z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń konkursowych 
w ich imieniu. 

§ 3. Czas trwania Konkursu 
1. Organizator oświadcza, iż Konkurs rozpoczyna się 7 lutego 2019 roku o godzinie 16:00 
na terytorium określonym w § 4 Regulaminu.  
2. Wziąć udział w Konkursie można do 11 lutego 2019 r. do godziny 23:59. 

3. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi 14 lutego 2019 roku. Lista laureatów zostanie 
ogłoszona na www.volvolove.pl. 
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia Konkursu oraz procedura wyłonienia laureatów wraz z 
ogłoszeniem wyników Konkursu są tożsame dla wszystkich zakresów terytorialnych Konkursu, 
o których mowa w § 4 Regulaminu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminów Konkursu, o czym 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, poinformuje Uczestników Konkursu 
poprzez wiadomość na portalu społecznościowym Instagram® bądź Facebook®, skierowaną do 
Uczestnika Konkursu.  

§ 4. Miejsce przeprowadzenia Konkursu  
Konkurs odbędzie się w miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Warszawa, 
Katowice, Łódź, Bielany Wrocławskie, Opole, Bielsko-Biała, Chorzów, Wrocław, Lubin, Kraków, 
Białystok, Olsztyn, Kielce, Konopnica/Lublin, Rzeszów/Rudna Mała, Szczecin, Poznań, 
Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Płock, Ociąż/Kalisz. Przedstawiciele dealera Volvo Car Poland z ww. 
miast (dalej „Przedstawiciel Dealera”) będą kontaktować się z Laureatami w celu wydania im 
Nagrody w imieniu Organizatora. 
 

§ 5. Zasady przeprowadzania Konkursu 
1. Aby wziąć udział w Konkursie, zainteresowana osoba, która spełnia wymogi określone w 
§ 2 Regulaminu, musi: 
(1) posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym https://www.instagram.com/ i 
opublikować na swoim publicznym profilu na Instagramie® w czasie trwania Konkursu zdjęcie 
ukazujące miejsce – znajdujące się w jednej z miejscowości wskazanych w § 4 Regulaminu – w 
którym chciałaby odebrać Nagrodę (zwane dalej: „Zdjęciem”). Zdjęcie może ukazywać 
wyłącznie wizerunek Uczestnika (nie mogą być na nim widoczne wizerunki osób trzecich). O 
momencie udostępnienia zdjęcia decyduje data zarejestrowania go przez serwis 
społecznościowy Instagram®, gdzie publikacja musi mieć oznaczenie wiadomości „publiczna”. 
(2) przy udostępnianiu Zdjęcia oznaczyć lokalizację, w której zostało wykonane Zdjęcie; 
(3)  użytkownik oznacza profil @VolvoCarPoland na zdjęciu oraz dodaje hashtag 
#VolvoLove;  
(4) oraz w opisie Zdjęcia odpowiedzieć na pytanie: „Prawdziwa miłość to dbanie o drugą 
osobę. Odpowiedz nam, z kim i gdzie chciałbyś spędzić walentynkowy weekend?” (dalej: 
„Wypowiedź”).  
– dalej łącznie jako „Warunki Udziału w Konkursie”. 
2. Warunki Udziału w Konkursie muszą zostać spełnione kumulatywnie (łącznie). W 
przypadku niespełnienia chociażby jednego z Warunków Udziału w Konkursie Uczestnik 
Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.  

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i wielokrotnie spełnić 
Warunki Uczestnictwa w Konkursie, jednakże Nagrodę może wygrać tylko raz. 
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu 
w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała trzyosobowa komisja konkursowa, składająca się z 
przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). 

6. Zarówno Zdjęcie, jak i Wypowiedź nie mogą zawierać treści uznanych za obraźliwe ani 
też niecenzuralnych. Zdjęcie oraz Wypowiedź muszą stanowić przejaw osobistej twórczości 
Uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli 
Zdjęcie albo Wypowiedź będą naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa 
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do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących 
własność intelektualną, będą niestosowne, obraźliwe, wulgarne lub będą w inny sposób 
naruszać dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, 
niedopuszczalne, a także jeżeli będą zawierać treści reklamujące konkurentów Volvo Car Poland 
lub produkty konkurentów Volvo Car Poland, Organizator zastrzega sobie możliwość 
wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie. 
7. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, 
uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia praw autorskich lub innych praw osób 
trzecich, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem 
natychmiastowym z udziału w Konkursie.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz strony www.volvolove.pl, chyba 
że można mu przypisać winę umyślną. 
9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych 
poniesionych przez Uczestnika wydatków. Organizator nie ma prawa pobierać opłat od 
Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. 
10.  Udział w Konkursie i związane z nim udostępnianie danych jest dobrowolne.  

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu 
Konkursu w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim 
zasad. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki 
Regulaminu. 
12. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji 
dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią 
w szczególności informacji handlowej ani marketingowej oraz będą przekazywane poprzez 
serwis społecznościowy Instagram® lub Facebook®. 
13. W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania Konkursu usunie Zdjęcie lub Wypowiedź, 
uważa się, że odstępuje on od udziału w Konkursie, a zgłoszenie jego udziału uważa się za 
niebyłe.  

§ 6. Nagrody  
1.  W Konkursie do wygrania jest 28 nagród w postaci prawa do użytkowania (dalej „Nagrody” 
lub „Nagroda”) przez cztery dni w terminie od 14 lutego 2019 roku od godziny 8:30 do 18 
lutego 2019 roku do godziny ustalonej z przedstawicielem Dealera przekazującego nagrodę w 
imieniu Volvo Car Poland w ramach zawartej przez Laureata z przedstawicielem Dealera Volvo 
Car Poland umowy użyczenia (której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) samochodu 
marki Volvo, stanowiącego własność przedstawiciela Dealera Volvo Car Poland, którego model 
zostanie wybrany przez przedstawiciela Dealera Volvo Car Poland. Podczas tych czterech dni 
samochód może przejechać do 1000 km. Zawarcie umowy użyczenia stanowi warunek 
konieczny do wydania Nagrody. 
2.  Nagroda będzie w stanie technicznym pozwalającym na jej bezpieczne użytkowanie. Bak 
samochodu będzie zatankowany do pełna. Wszelkie inne koszty związane z eksploatacją 
samochodu ponosić będzie Laureat.  
3.  Nagrodę wyda Laureatowi przedstawiciel Dealera Volvo Car Poland, odpowiedni ze 
względu na zakres terytorialny dla miejsca oznaczenia i sporządzenia Zdjęcia. 

4.  Wartość każdej z Nagród wynosi 196 zł.  
5.  Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
6.  Wraz z Nagrodą Organizator przekaże Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę̨ 
pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody brutto. Od łącznej wartości nagrody potrącona 
zostanie kwota podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego 
podatku dochodowego od Nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, a następnie kwota podatku zostanie odprowadzona do 
właściwego urzędu skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną ̨ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami podatkowymi.  
7.   W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie osoba, która nie spełnia warunków 
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wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego 
faktu po doręczeniu Nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu na własny koszt. 
 

§ 7. Wyłonienie Laureatów 

1.  Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową. Zadaniem Komisji Konkursowej 
jest ocena nadesłanych Wypowiedzi oraz wybór zwycięzców Konkursu na podstawie 
subiektywnej opinii dotyczącej Wypowiedzi. Przy ocenie Wypowiedzi Komisja Konkursowa 
bierze pod uwagę następujące kryteria: (i) oryginalność, (ii) kreatywność, (iii) pomysłowość. 
Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny nadesłanych Wypowiedzi, nie znając danych 
personalnych ich autorów. W momencie gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć 
bezstronność ich oceny, członkowie Komisji Konkursowej mają obowiązek wstrzymania się od 
oceny danej Wypowiedzi. Komisja Konkursowa jednogłośnie wybierze zgodnie z własnymi 
subiektywnymi ocenami zwycięzców Konkursu, których Wypowiedzi zostaną uznane przez nią 
za najlepiej spełniające kryteria oceny (dalej „Laureat Konkursu”).  
2.  Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem 
www.volvolove.pl w postaci listy osób, którym przyznano Nagrody. 
3.  Laureat Konkursu wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora wiadomości poprzez 
serwis społecznościowy Instagram® lub Facebook® o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 
Regulaminu. Osoby, którym przyznano Nagrody, zostaną poinformowane o tym poprzez ww. 
wiadomość od Organizatora. 
 

§ 8. Wydawanie Nagród 
1.  Wydanie poszczególnych Nagród odbędzie się między 8:00 a 8:30 14.02.2019 r. w 
lokalizacji, w której zostało wykonane Zdjęcie, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt (2) Regulaminu, przy 
czym dzień wcześniej z Laureatem Konkursu skontaktuje się przedstawiciel Volvo Car Poland w 
celu uszczegółowienia miejsca i dokładnej godziny wydania Nagrody, wysyłając mu wiadomość, 
której wzór stanowi Załącznik nr 1. Nieobecność Laureata Konkursu w uzgodnionym czasie i 
miejscu jest jednoznaczna z jego rezygnacją z Nagrody. Laureat wyraża zgodę na telefoniczny 
kontakt z Przedstawicielem Dealera. 
2.  Przed wydaniem Nagrody Laureat Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia prawidłowo 
przedstawionych mu przez przedstawiciela Dealera Volvo Car Poland: 

• formularza dla Laureata, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu; 

• zgody na nieodpłatną publikację wizerunku, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do 
Regulaminu (w przypadku zamieszczenia przez Laureata na Zdjęciu swojego wizerunku); 
oraz zawrze z przedstawicielem Dealera Volvo Car Poland umowę użyczenia 
– pod rygorem utraty uprawnienia do odbioru Nagrody. 

3.  Warunkiem odbioru Nagrody przez Laureata jest okazanie ważnego na dzień odbioru 
Nagrody prawa jazdy należącego do Laureata Konkursu.   
4.  Laureat Nagrody może dokonać jej odbioru wyłącznie osobiście. 

5.  Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora. 
 

§9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
W związku z realizacją wymogów 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, dalej „RODO”) 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z 
tym związanych: 
1. Administratorem danych osobowych jest Volvo Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (dalej w tym paragrafie nazywany „Administratorem”). 
2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą 
realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest 
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Inspektor Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu elektronicznego 
globdpo@volvocars.com  
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu, 
w tym m.in. w celu potwierdzenia poprawności danych podanych przez Uczestnika, realizacji 
obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej, realizacji obowiązku 
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(AML), a także w innych celach wskazanych w Regulaminie – na podstawie zgody wyrażonej 
zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora obejmuje m.in.: imię, 
nazwisko, wizerunek Uczestnika, nick, którym posługuje się Uczestnik na portalu Instagram® lub 
Facebook®, adres zamieszkania, w tym lokalizację wskazaną przez Uczestnika, numer i serię 
prawa jazdy kat. B, numer i serię dowodu osobistego, dane kontaktowe, w tym adres e-mailowy i 
numer telefonu. 
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w 
realizacji umowy. Administrator informuje, iż dane osobowe mogą być ujawniane następującym 
kategoriom odbiorców: 
a) podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT Administratora oraz dostarczającym 
oprogramowanie informatyczne, 
b) podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, 
c) kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa 
procesowego, 
d) pracownikom i współpracownikom Administratora. 
6. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzone do przetwarzania podmiotowi 
trzeciemu, tj. GREY WORLDWIDE WARSZAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem 
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisanemu do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000028235, posiadającemu 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 5260151187 oraz numer statystyczny REGON: 010565020, 
o kapitale zakładowym w wysokości 180800 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset 
złotych 0/100) – lub Pawłowi Stempniakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą 
WHITE BITS Paweł Stempniak (15-763 Białystok, ul. Ogrodniczki 3F, NIP 5422825257), a także 
poszczególnym Przedstawicielom Dealera. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie 
przechowywane, a później przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, w szczególności zgonie z terminami wynikającymi z przepisów księgowych i 
podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Konkurs się 
zakończył. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące 
uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
10. Podanie danych osobowych, które będą następnie przetwarzane w powyżej wskazanych 
celach, jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.  
11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowej. 

mailto:globdpo@volvocars.com
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§ 10. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres 
Organizatora, tj. Grey Worldwide Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 
00-838 Warszawa, z dopiskiem Konkurs #VolvoLove, do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 
Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych. Za dzień zgłoszenia uznaje 
się dzień otrzymania reklamacji.  
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mailowy, numer 
telefonu, ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 
3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. 
5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą 
elektroniczną.  
6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem 
dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej 
określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana 
tylko w części, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego. 

 
§ 11. Licencja 

1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że udziela Volvo Car Poland 
bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania 
z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia i Wypowiedzi w dowolnym celu, a w szczególności w 
działaniach promocyjnych podejmowanych przez Volvo Car Poland w zakresie następujących 
pól eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym 
techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, 
komputerową – niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, 
rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania, wprowadzanie do pamięci komputera, zapis 
czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów, archiwizacja zapisów, wprowadzanie 
do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych, tj. SMS-ów, 
MMS-ów itp. oraz przekazu interaktywnego, wprowadzanie do sieci multimedialnych, w tym do 
internetu i telefonii mobilnej, przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz 
telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu. 
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na posługiwanie się przez Volvo Car Poland jego 
imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych. 
3. Volvo Car Poland nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych 
Wypowiedzi Uczestników na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego w zakresie wskazanym 
w ust. 1. 
4. Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie z praw zależnych 
do nagrodzonych Wypowiedzi oraz rozporządzanie nimi przez Volvo Car Poland na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 1, w tym na włączenie w całości lub w części – wedle 
wyboru Volvo Car Poland – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, 
multimedialnego, audialnego, lub też połączenie z takim utworem i jego publiczne 
rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1 albo inne włączenie lub 
połączenie z utworem czy innym dziełem niebędącym utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz 
art. 1 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 1994 nr 24 poz. 83.). 
5. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze Zdjęcia 
lub Wypowiedzi, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zdjęcia lub 
Wypowiedzi oraz za inne przypadki publicznego udostępniania Zdjęcia lub Wypowiedzi. 
6. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do 
Volvo Car Poland przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących 
im do Zdjęcia lub Wypowiedzi niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Volvo Car Poland lub 
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przystąpi do sprawy po stronie Volvo Car Poland jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci 
Volvo Car Poland wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym 
w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, oraz koszty 
zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o 
których mowa powyżej, Volvo Car Poland obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym 
Uczestnika na podany przez Uczestnika adres i wezwać go do udziału w sprawie. Jeżeli Volvo Car 
Poland tego zaniecha, Uczestnik zostaje zwolniony z opisanego wyżej zobowiązania względem  
Volvo Car Poland. 
 

§ 12. Postanowienia końcowe 
1. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może 
być: 
a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu; 
b) usprawnienie zasad przeprowadzenia Konkursu; 
c) wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Konkursu; 

d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu; 
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na 
Regulamin lub Konkurs. 
2. Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne są do wglądu w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie www.volvolove.pl 
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.  
4. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralne części.  
 
 
Załącznik nr 1 Wiadomość Organizatora do Laureata Konkursu 
Dzień dobry, cieszymy się, że bierzesz udział w #VOLVOLOVE. Już jutro dowiesz się czy wygrałeś 
;) Potwierdź, proszę, adres na który mamy dostarczyć Volvo, i swój numer telefonu. Pamiętaj, że 
wydanie nagrody będzie uzależnione od podania przez Ciebie niezbędnych danych osobowych i 
wyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz od zawarcia umowy użyczenia.  
 
Załącznik 2 – Wzór umowy użyczenia 
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Załącznik nr 3 Wzór zgody i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych 
osobowych Laureata 
 

ZGODA I OŚWIADCZENIE LAUREATA  
Podaję następujące dane: 
Imię i Nazwisko: ______________________________________________________  
Adres: 
miasto: _________________, ulica: ___________________, numer domu:_____________________, numer 
mieszkania:_________________________, kod pocztowy: _________________.  
adres e-mail: __________________________________ 
telefon kontaktowy: _______________________________ 
nr i seria prawa jazdy______________________________ 
nr i seria dowodu osobistego____________________________________ 

 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Administratora, w szczególności numeru i serii prawa jazdy kat. B, nr i serii dowodu osobistego 
oraz danych osobowych zawartych w Regulaminie, w celu prawidłowej realizacji jego 
postanowień oraz odebrania Nagrody. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi 
prawo do wglądu i ich edycji. Jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody 
przeze mnie wyrażonej. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.  
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……………………………………….…. 
data i podpis 
 
  
 
 
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 
 
Jako Laureat Konkursu, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku  
utrwalonego na Zdjęciu przez Organizatora i Volvo Car Poland, jak i upoważnione przez nich 
osoby w celach promocji i reklamy Volvo Car Poland, w tym w celach związanych z organizacją 
Konkursu. Powyższa zgoda odnosi się również do publikacji mojego wizerunku w formie zdjęć w 
prasie i Internecie. Poprzez wyrażenie niniejszej zgody zrzekam się wszelkich roszczeń zarówno 
istniejących, jak i przyszłych, w tym zwłaszcza roszczeń o wynagrodzenie względem 
Organizatora oraz Volvo Car Poland z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby 
określone w niniejszym oświadczeniu.  
 
……………………………………….…. 
data i podpis 
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