
REGULAMIN KONKURSU 

„Inspired by Kia” 

 

§ 1 Zakres Regulaminu 

 

Niniejszy regulamin określa warunki konkursu pod nazwą „Inspired by Kia” organizowanego przez Organizatora 

za pośrednictwem Strony, w tym w szczególności uprawnienia przysługujące Uczestnikom oraz obowiązki 

Organizatora. 

 

§ 2 Definicje 

 

W niniejszym Regulaminie następujące terminy będą miały następujące znaczenie: 

1. Fundator – podmiot sponsorujący Nagrody, tj. "Kia Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018778, NIP: 5261910258, 

Regon 012710235, o kapitale zakładowym 15.700.000,00 zł. 
2. Komisja – powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokonująca oceny wykonania przez 

Uczestników Zadania oraz wyboru zwycięzców, a także czuwająca nad prawidłową organizacją i 

przebiegiem Konkursu. Komisja składa się z 3 pracowników Kia Polska i 1 osoby z ramienia 

Organizatora. 
3. Konkurs – konkurs pt. „Inspired by Kia” organizowany przez Organizatora na rzecz Fundatora, 

adresowany do Uczestników, w ramach którego za wykonanie Zadania Uczestnikom będą przyznawane 

Nagrody zgodnie z Regulaminem. 
4. Nagroda lub Nagrody – nagrody określone w § 4 pkt. 1 poniżej, przyznawane wybranym przez Komisję 

Uczestnikom za wykonanie Zadania po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. 
5. Organizator – podmiot organizujący na zlecenie Fundatora Konkurs, odpowiedzialny za jego obsługę 

techniczną, w tym kontakt z Uczestnikami, tj. WebTalk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-230), 

Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 7010347128, Regon: 

146164910, o kapitale zakładowym 60.000 zł. 
6. Regulamin – niniejszy regulamin. 
7. RODO – rozporządzenie 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. 
8. Strona – serwis www pod adresem www.inspiredbykia.pl. 
9. Instagram – portal społecznościowy Instagram, prowadzony na stronie internetowej 

https://www.instagram.com/ oraz w aplikacji mobilnej Instagram. 
10. Facebook - portal społecznościowy Facebook, prowadzony na stronie internetowej       

https://www.facebook.com/ oraz w aplikacji mobilnej Facebook. 
11. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 
12. Zadanie – zadanie konkursowe kierowane do Uczestników w ramach Konkursu, określone w § 3 pkt. 4 

poniżej. 
13. Zgłoszenie – zgłoszenie udziału w Konkursie, o którym mowa w § 3 pkt. 5 poniżej. 

 

§ 3 

Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa 

 

1. Udział Uczestników w Konkursie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 
2. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz: 
a. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego warunki; 



c. wykona Zadanie zgodnie z postanowieniami § 3 pkt. 4 poniżej; 

d. bierze udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością 

gospodarczą lub zawodową; 

e. w dniu odbioru Nagrody posiada ważne prawo jazdy; 

f. nie jest żadną z osób określonych w § 3 pkt. 3 poniżej. 

3. Uczestnikami nie mogą być: 
a. pracownicy lub współpracownicy ani członkowie władz i przedstawiciele Organizatora; 

Fundatora ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu; 

b. członkowie Komisji; 

c. członkowie rodzin osób, o których mowa w § 3 pkt. 3 a, b powyżej (tj. wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z tymi osobami w stosunku 

przysposobienia). 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 
a. Wejść na Stronę; 

b. Wypełnić formularz konkursowy poprzez wskazanie adresu e-mail; 

c. Przesłać swoją pracę kreatywną w formacie zdjęcia i/lub materiału wideo, w którym pokaże kto 

lub co go inspiruje, podać tytuł pracy oraz krótko i ciekawie uzasadnić swoją odpowiedź; 

d. Zaakceptować regulamin poprzez zaznaczenie dedykowanego pola wyboru (checkbox) i 

zaakceptować klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych – RODO (checkbox); 

e. Kliknąć przycisk, dedykowany do wysyłki Zgłoszenia. 

5. Wykonanie Zadania określonego w § 3 pkt. 4 powyżej (zwane dalej Zgłoszenie): 
a. musi zostać przesłane w sposób określony w § 3 pkt. 4 powyżej; 

b. musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, do której Uczestnik posiada pełne i 

nieograniczone terytorialnie ani czasowo prawa autorskie; 

c. nie może być pracą uprzednio publikowaną; 

d. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem ani dobrymi 

obyczajami; 

e. nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych ani znaków towarowych, dotyczących 

jakichkolwiek podmiotów innych niż Fundator; 

f. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych ani praw 

autorskich; 

g. nie może zawierać wizerunku osób trzecich (innych niż Uczestnik); 

h. musi być sporządzony w języku polskim. 

6. Przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia jest równoznaczne: 
a. z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego warunki; 

b. z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na umieszczanie informacji o wygranej na Stronie oraz 

profilach Fundatora w mediach społecznościowych w celu poinformowania innych Uczestników 

o wynikach Konkursu; 

c. ze złożeniem przez Uczestnika oświadczeń, o których mowa w § 8 pkt. 1-7 poniżej. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. 
8. Uczestnik może przesłać Zgłoszenie wielokrotnie, przy czym Uczestnik taki (po spełnieniu przesłanek 

określonych w Regulaminie do otrzymania Nagrody) uprawniony jest do otrzymania tylko jednej 

Nagrody. Uczestnik nie może edytować swoich Zgłoszeń – Zgłoszenia edytowane nie będą brały 

udziału w Konkursie. 
9. Uczestnik może wykonać Zadanie wyłącznie osobiście, co oznacza, że niedopuszczalne jest 

wykonywanie Zadania w imieniu osób trzecich. 
10. Fundator wyłącza możliwość aby kierowcą pojazdu, którego użytkowanie jest nagrodą w niniejszym 

konkursie, była inna osoba niż Zwycięzca. 
11. Fundator ogłasza Konkurs za pośrednictwem Strony i profili Instagram i Facebook Kia Polska. Czas 

trwania Konkursu to 01.09.2022 r. g. 00:01 – 31.12.2022 r. g. 23:59. Konkurs zawiera 4 etapy: 
a. 1 etap - od 01.09.2022 r. g. 00:01 do 30.09.2022 r. g. 23:59 

b. 2 etap - od 01.10.2022 r. g. 00:01 do 31.10.2022 r. g. 23:59 

c. 3 etap - od 01.11.2022 r. g. 00:01 do 30.11.2022 r. g. 23:59 

d. 4 etap - od 01.12.2022 r. g. 00:01 do 31.12.2022 r. g. 23:59. 



Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie za pośrednictwem Strony i 

profili Instagram i Facebook Kia Polska oraz stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 123, z późn. zm.), przy czym sieć Internet (w tym Stronę) uważa się za terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

12. Sposób wykonania Zadania przez Uczestników oceniany będzie przez Komisję, składającą się z trzech 

osób wyznaczonych przez Fundatora i jedną osobę z ramienia Organizatora. Spośród nadesłanych 

przez Uczestników Zgłoszeń Komisja wybierze łącznie 4 Zgłoszenia (po 1 Zgłoszeniu w każdym etapie) 

które będą miały najbardziej inspirujące materiały. 
13. Wyniki Konkursu (tj. informacja o Zgłoszeniach uznanych przez Komisję za najbardziej prawidłowe, 

oryginalne i kreatywne oraz Uczestnikach będących ich autorem) podane zostaną do wiadomości 

publicznej na profilach Instagram i Facebook Kia Polska oraz/lub na Stronie najpóźniej 14 dni po 

zakończeniu każdego z etapów. 

Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem wiadomości 

mailowej. 

14. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez członków Komisji oraz 

przedstawiciela Organizatora. 
15. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: 
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem (w szczególności zawierające treści 

obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania za pośrednictwem osoby trzeciej; 

c. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

d. nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych; 

e. przesłali Zgłoszenie, w stosunku do którego zostało zgłoszone roszczenie osoby trzeciej i 

którego zasadność została uprawdopodobniona, w szczególności w zakresie 

rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Zgłoszeniu lub naruszenia praw autorskich; 

f. przesłali zgłoszenie, które w jakikolwiek sposób godzi dobre imię Kia lub przedstawia 

konkurencję. 

17. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, w 

tym w szczególności prowadzić korespondencję mailową; podczas takiego kontaktu Organizator może 

oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 
18. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundator, zaś Organizator odpowiada za wszelkie czynności 

techniczne związane z przeprowadzeniem Konkursu i rozpatrzeniem reklamacji. 
19. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zwolni Organizatora i Fundatora od odpowiedzialności wobec osób 

trzecich – w tym odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora i/lub Fundatora z 

treści Zgłoszenia w sposób określony w Regulaminie; w przypadku zaś zaspokojenia przez 

Organizatora i/lub Fundatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora 

i/lub Fundatora z treści Zgłoszenia w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do 

zwrotu wydatków i wszelkich kosztów poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz ochrony przed 

takimi roszczeniami, w tym w szczególności kosztów postępowania sądowego lub innego i pomocy 

prawnej i zastępstwa procesowego. 
20. Zwycięskie Materiały będą mogły zostać wykorzystane w następnych edycjach Konkursu oraz jako 

materiały reklamowe i promocyjne – z uwzględnieniem zakresu udzielonej licencji. Z tego tytułu 

Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora. 



§ 4 

Nagrody 

 

1. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane łącznie 4 Uczestnikom, których zgłoszenia zostaną uznane 

przez Komisję za najbardziej prawidłowe, oryginalne i inspirujące. W Konkursie przewidzianych są 

łącznie 4 Nagrody, gdzie pojedynczą Nagrodą jest użyczenie samochodu – Kia EV6 lub Nowej Kia Niro 

do testów w wybrany weekend na terenie Polski, tj. od piątku do poniedziałku, z możliwością 

naładowania auta z limitem 200kWh i voucher na  kwotę 5000 zł do sieci hoteli - Accor Live Limitless. 

Łączna wartość użyczenia samochodu oraz możliwości naładowania auta to 1300 zł. Wartość 

pojedynczej nagrody to 6300 zł netto.  
2. Uczestnik zobowiązuje się do odbioru Nagrody oraz realizacji vouchera w wybranym hotelu z sieci 

Accor Live Limitless w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia etapu konkursu, w którym został 

nagrodzony. 
3. Nagroda zostanie przekazane Uczestnikowi u jednego z dealerów Kia w Polsce w ustalonym ze 

zwycięzcą wcześniej terminie na podstawie standardowej umowy użyczenia samochodu wraz z 

protokołem przekazania. Fundator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem Uczestnika do miejsca 

odbioru Nagrody. 
4. Termin przekazania Nagrody musi zostać uzgodniony na minimum 2 tygodnie przed planowaną datą 

odbioru auta. 
a. Odebranie nagrody ma nastąpić maksymalnie w ciągu 1 tygodnia po ustaleniu terminu odbioru. 

b. Uczestnik musi wybrać najbardziej odpowiadający termin użyczenia auta z zaproponowanych 

przez Fundatora, w których nagroda może zostać zrealizowana. 

c. Nagroda zostanie przekazana dla Zwycięzcy na ustalony weekend (piątek-poniedziałek. 

Nagrodzony otrzyma kartę do ładowania na stacjach GreenWay z limitem 200 kWh, 

umożliwiającym przejazd około 1000 km, finansowanym przez Fundatora. Jeśli limit zostanie 

przekroczony, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia ponad regulaminowych kosztów na 

podstawie rozliczenia z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki (średnia cena 2,50 zł/ 

kWh). 

5. Zwrot samochodu musi nastąpić w poniedziałek do końca dnia u ustalonego z Uczestnikiem wcześniej 

dealera Kia w Polsce. 
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgoda Uczestnika na nagranie materiałów podczas realizacji 

Nagrody. Podczas podróży Uczestnik zobowiązuje się do stworzenia ustalonych z Organizatorem 

materiałów foto i/lub wideo oraz dostarczenia tych materiałów do Organizatora nie później niż 14 dni po 

zwróceniu samochodu. 
a. Podczas realizacji nagrody Uczestnik zobowiązuje się do opublikowania na swoim profilu 

Instagram lub Facebook 3 postów i 3 setów stories, gdzie 1 set to 5 stories. Materiały mają 

pokazywać Nagrodę i to w jaki sposób Nagroda inspiruje Uczestnika. 

b. Na opublikowanych materiałach Uczestnik zobowiązuje się do oznaczenia profili Kia Polska i 

dodanie następujących hasztagów: #EV6 lub #NowaKiaNiro #KiaPolska #InspiredbyKia 

#samochódelektryczny #elektromobilność #nagrodawkonkursie. 

c. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć oryginalne materiały do Organizatora nie później niż 14 

dni po zwróceniu Nagrody. 

d. Fundator zachowuje prawo do wykorzystania materiałów Uczestnika w swoich mediach 

społecznościowych (w szczególności Instagram i Facebook) i/lub na Stronie. 

7. Prawo do otrzymania Nagrody nie podlega wymianie na inną wygraną lub na wygraną innego rodzaju, w 

tym na towary, usługi ani na jej równowartość pieniężną, ani nie może być przedmiotem sprzedaży lub 

przekazania osobie trzeciej. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody lub nieodebrania 

przez niego Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi 

wskazanemu przez Komisję. 
8. Nagroda odebrana przez Uczestnika może stanowić wygraną w konkursach i grach organizowanych i 

emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu w rozumieniu stosownych przepisów 

podatkowych lub nieodpłatne świadczenie otrzymane od Fundatora w związku z jego promocją lub 

reklamą i w związku z tym może podlegać opodatkowaniu. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie 

obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to do wartości Nagrody zostanie dodana 

dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. W takim przypadku 

część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona nagrodzonemu 

Uczestnikowi, lecz pobrana zostanie przez Fundatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% 

zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 



ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z 

późn. zm.). Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na potrącenie i odprowadzenie w jego imieniu do 

właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od Nagrody przez Fundatora – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności z ww. ustawą. Zgoda jest 

równoznaczna z potrąceniem przyznanej do Nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości 

zryczałtowanego podatku od Nagrody w Konkursie. 
9. Za obliczenie, pobranie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 

odpowiedzialny jest Fundator. 
10. Warunkiem przekazania Nagrody Uczestnikowi będącemu jednym ze zwycięzców Konkursu jest 

przesłanie Organizatorowi przez tego Uczestnika w ciągu 5 dni roboczych liczonych od opublikowania 

przez Fundatora wyników zgodnie z § 3 pkt. 13 powyżej, w wiadomości mailowej do Organizatora, 

następujących danych Uczestnika: 
a. imię i nazwisko; 

b. numer telefonu; 

c. data urodzenia; 

d. dane prawa jazd; 

 

§ 5 

Czas obowiązywania Konkursu 

 

1. Konkurs obowiązuje przez czas określony od dnia 01.09.2022 roku od godz. 00:01 do dnia 31.12.2022 

roku do godz. 23:59. 
2. Udział w Konkursie biorą Uczestnicy, którzy wykonają w całości Zadanie (które będzie prawidłowe, 

oryginalne i inspirujące) zgodnie z § 3 pkt. 4 powyżej w czasie trwania konkursu. Zgłoszenia przesłane 

po terminie określonym w § 5 pkt. 1 powyżej nie będą podlegały ocenie Komisji. 
 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Organizator oraz Fundator przetwarzają dane osobowe Uczestników określone w § 6 pkt. 2 poniżej 

konieczne do realizacji postanowień Regulaminu wyłącznie na podstawie przepisów prawa (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub zgody wyrażonej przez Uczestnika (lub odpowiednio jego 

Opiekuna) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w 

przypadku gdy przetwarzanie  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Fundatora  lub Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy 

czym: 

a. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przygotowania, 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności w celu prawidłowego wykonania 

swoich obowiązków określonych w Regulaminie, przyjęcia Zgłoszeń, ustalenia i ogłoszenia 

wyników Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania Nagród oraz rozpatrzenia 

reklamacji oraz realizacji praw określonych § 8 poniżej; 

b. Fundator przetwarza dane osobowe Uczestników  wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym 

w szczególności w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków określonych w 

Regulaminie, ustalenia wyników Konkursu, zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, 

podjęcia czynności mających na celu zrealizowanie przez nagrodzonych Uczestników Nagród, 

o których mowa w § 4 pkt. 1 powyżej oraz realizacji praw określonych w § 8 poniżej. 

 

2. Organizator i Fundator przetwarzają odpowiednio następujące dane osobowe Uczestnika: 

a. w odniesieniu do nagrodzonych Uczestników: 

i. imię i nazwisko, 

ii. numer telefonu, 

iii. data urodzenia, 

iv. dane prawa jazdy, 

v. w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt. 6 powyżej – dane niezbędne do wykonania 

obowiązków Fundatora związanych z zapłatą podatku dochodowego od Nagrody (w 

szczególności informacje dotyczące urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika); 

b. w odniesieniu do Uczestnika składającego reklamację – adres zamieszkania. 



3. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne z dobrowolnym przekazaniem danych 

osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora i Fundatora. Podanie danych 

osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie. 

4. Organizator jako administrator danych osobowych w imieniu własnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

RODO, oraz w imieniu Fundatora jako administratora danych osobowych zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 

RODO informuje Uczestnika, iż: 

a. Fundator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez e-mail 

iod@kiapolska.com.pl  

b. jego dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu oraz wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie, a także wykonywania przez 

Organizatora i Fundatora uprawnień, o których mowa w § 8 poniżej. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest podjęcie działań przez Uczestnika, którego dane osobowe dotyczą 

oraz zgoda Uczestnika; 

c. dane osobowe Uczestników wygrywających Konkurs Fundator przetwarza dla celów 

rozliczenia należnego podatku dochodowego, Organizator i Fundator do zachowania 

dokumentacji Konkursu do kontroli uprawnionych organów oraz Organizator do rozpatrywania 

reklamacji Uczestników. Odmowa podania danych osobowych przez takiego Uczestnika może 

uniemożliwić wydanie Nagrody; 

d. jego dane osobowe po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu lub 

wydania i dokonania rozliczenia Nagrody zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich 

przechowania Fundator lub Organizator będzie zobowiązany na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; dane osobowe nagrodzonych Uczestników w postaci ich 

wizerunku będą przetwarzane przez Fundatora i Organizatora w okresie obowiązywania zgody 

i licencji, o których mowa w § 8 poniżej; 

e. jego dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagrody  i wykonywania uprawnień określonych 

w § 8 poniżej oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

przeprowadzenia Konkursu; 

f. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

g. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

5. W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony jego danych 

osobowych, Uczestnik przesyła stosowny wniosek z żądaniem na adres Fundatora określony w § 2 pkt. 

1 powyżej lub Organizatora określony w § 2 pkt. 5 powyżej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. 

W tym celu może żądać w imieniu Fundatora od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania 

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu 

zamieszkania. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z 

Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku 

do Fundatora i Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania 

Nagrody. 

7. Fundator oraz Organizator jako administratorzy danych osobowych mogą powierzyć innemu 

podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w 

celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

8. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Fundatora  lub 

Organizatora jego danych osobowych w celach, o których mowa w niniejszym § 6. Jeżeli jednak żądanie 

takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator, po uwzględnieniu takiego żądania, 

wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby 

częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

 



 

 

 

§ 7 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Konkursu mogą być zgłaszane w okresie trwania 

Konkursu oraz przez 30 dni od daty jego zakończenia: 

a. w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany  § 2 pkt. 5 powyżej z dopiskiem „Inspired 

by Kia – reklamacja”, lub 

b. w formie mailowej na adres biuro@webtalk.pl z podanym tytułem wiadomości „Inspired by Kia 

– reklamacja”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania składającego ją 

Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od 

daty otrzymania reklamacji odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres 

wskazany przez Uczestnika. Organizator informuje też Uczestnika składającego reklamację o 

możliwościach pozasądowego dochodzenia swoich roszczeń, takich jak mediacja czy polubowne sądy 

konsumenckie. 

§ 8 

Licencja oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

1. Każdy nagrodzony Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie swojego wizerunku 

przez Organizatora lub Fundatora na Stronie oraz innych stronach internetowych Fundatora lub 

Organizatora, profilach Organizatora lub Fundatora (lub podmiotów wchodzących w skład tej samej 

grupy kapitałowej co Organizator lub Fundator) w mediach społecznościowych (w szczególności takich 

jak Instagram oraz Facebook). Zgoda opisana w niniejszym punkcie obejmuje także zgodę na wszelkie 

czynności niezbędne dla realizacji celów Organizatora lub Fundatora, dla których zgoda ta została 

udzielona (w szczególności takich jak replikowanie pliku komputerowego, w którym zawarte jest zdjęcie, 

wgrywanie tego pliku do pamięci urządzeń elektronicznych). 

2. Uczestnik, przekazując Zgłoszenie stanowiące lub zawierające utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Utwór), oświadcza, że ma prawo do 

rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu na rzecz osób trzecich oraz że posiada 

pełnię praw autorskich do Utworu. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie 

naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu, w tym w 

szczególności naruszenia ich praw autorskich. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw 

kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą 

z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. 

3. Każdy Uczestnik, przekazując Zgłoszenie, udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi  nieodpłatnej 

licencji (z prawem do udzielenia licencji dalszej) na wykorzystywanie Utworu w związku z 

przeprowadzeniem Konkursu (w tym ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego 

Konkursu). Licencja udzielona jest na polach eksploatacji obejmujących wprowadzanie Utworów do 

pamięci urządzeń elektronicznych i ich zwielokrotnienie, a także wyświetlanie w celu realizacji czynności 

opisanych w niniejszym punkcie. 

4. Każdy Uczestnik będący zwycięzcą Konkursu udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi  licencji (z 

prawem do udzielenia licencji dalszej) na okres 5 lat od chwili zgłoszenia Utworu do Konkursu do 

wykorzystania Utworu na następujących polach eksploatacji: 

a. zwielokrotnienie i opublikowanie Utworu w mediach społecznościowych (w szczególności na 

Instagram i  Facebook) na profilach Fundatora lub Organizatora; 

b. opublikowanie i wprowadzenie Utworu do sieci Internet w ramach Strony oraz innych stron 

internetowych Fundatora lub Organizatora lub podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej co Organizator lub Fundator, a także mediów społecznościowych (w szczególności 

na Instagram i Facebook) na profilach Fundatora lub Organizatora; 

c. dostosowywania Utworu do formatów zgodnych z wykorzystaniem w ramach Strony oraz 

innych stron internetowych Fundatora lub Organizatora lub podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej co Organizator lub Fundator, a także mediów społecznościowych (w 

szczególności na Instagram i Facebook) na profilach Fundatora lub Organizatora; 



d. udostępniania Utworów w ramach Strony oraz innych stron internetowych Fundatora lub 

Organizatora lub podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Organizator lub 

Fundator, a także mediów społecznościowych (w szczególności na Instagram i Facebook) na 

profilach Fundatora lub Organizatora w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie dowolnie przez siebie wybranym; 

e. wprowadzania Utworów do pamięci urządzeń elektronicznych w celu realizacji czynności 

opisanych w  § 8 pkt. 4 a-d powyżej. 

5. Nagroda w ramach Konkursu stanowi jedyny ekwiwalent dla Uczestnika będącego zwycięzcą Konkursu 

z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w § 8 pkt. 4 powyżej na wszystkich polach eksploatacji (bez 

prawa do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu). 

6. Każdy Uczestnik (w tym nagrodzony w Konkursie) przystępując do Konkursu akceptuje, że  licencje 

udzielone są Organizatorowi i Fundatorowi przez sam fakt przystąpienia do Konkursu bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń w formie pisemnej lub dokumentowej w tym zakresie. 

7. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie upoważnia Organizatora i Fundatora do decydowania o sposobie 

oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia, podanymi przez Uczestnika 

danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w 

przesłanym przez Uczestnika Zgłoszeniu lub do każdej innej edycji przesłanego Zgłoszenia. 

 

§ 9 

Zmiana Regulaminu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków przebiegu Konkursu, 

pod warunkiem, że zmiany te zostaną ogłoszone przed zgłoszeniem się któregokolwiek z Uczestników, 

który wykonał Zadanie, za wykonanie której przyrzeczono Nagrodę. 

 

§ 10 

Dodatkowe oświadczenia Organizatora 

1. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników w ramach Konkursu jest wyłącznie Organizator, 

nie Strona. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie. 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianą w 

ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.). 

3. Organizator ani Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o 

charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których 

działania Organizator lub Fundator nie mają jakiegokolwiek wpływu. 

4. Organizator oraz Fundator uprawnieni są do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód 

wyrządzonych każdemu z nich w związku z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym 

Regulaminie przez Uczestników. 

5. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezawiniony przez nich brak doręczenia lub 

nieterminowe doręczenie przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych (również poczty elektronicznej), listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i 

przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony, za pośrednictwem 

której wysyłane będą Zgłoszenia. Organizator i Fundator nie ponoszą również odpowiedzialności za 

ewentualne problemy techniczne zależne od Uczestników lub podmiotów świadczących na rzecz 

Uczestników usługę dostępu do Internetu mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w 

Konkursie. Organizator ani Fundator nie ponoszą także odpowiedzialności za ewentualne problemy z 

realizacją prawa do Nagród, w przypadku gdy wynikają one z przyczyn niezależnych od Organizatora 

lub Fundatora. 

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 

Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

 



§ 11 

Przepisy końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, nie wcześniej jednak niż do 

zakończenia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Regulamin przez cały okres obowiązywania Konkursu jest dostępny na Stronie oraz w siedzibie 

Organizatora. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu. W zakresie 

nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami 

specjalnymi organizowanymi przez Organizatora ani Fundatora, chyba że regulamin danej oferty, 

promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2022 r. 

 

 

 


