
REGULAMIN KONKURSU „OKOŁOZIMOWY KONKURS KOŁOWY” 

(dalej „Konkurs”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „OKOŁOZIMOWY KONKURS KOŁOWY”, zwanego 

dalej „Konkursem”, jest Auto Fus Group Sp. J.  z siedzibą w Warszawie 04-175, ul. 

Ostrobramska 73 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000270093, 
NIP 140803130, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Konkursu, w tym zasady 
przyznawania nagród dla zwycięzcy Konkursu.   

 §2 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 13.10.2022r. do 28.02.2023r. 

 §3 INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora.  
2. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Auto Fus Group 

Spółka Jawna. 
3. Konkurs przeprowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy klient, który dokona zakupu kół zimowych w 
okresie trwania Konkursu.  

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:   
a) dokonać zakupu kompletu kół zimowych (szt. 4) do samochodu  
b) potwierdzić chęć udziału w Konkursie oraz fakt zapoznania się z jego Regulaminem 

poprzez dokonanie jego akceptacji 
c) uzupełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Auto Fus Group Spółka 

Jawna w celach marketingowych. 
d) udzielić jednej odpowiedzi na pytanie: Czym jest dla Ciebie radość z jazdy? 

3. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 2 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do 
Konkursu (dalej „Zgłoszenie”). 

4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

5. Uczestnik Konkursu musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. 
6. Uczestnik nie może być pracownikiem firmy Auto Fus Group Sp. J. lub pracownikiem firm z 

nią powiązanych  osobowo lub kapitałowo.  
7. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie odpowiedzi, które są zgodne z 

obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw 
autorskich oraz praw osobistych. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji odpowiedzi 
przesłanych przez Uczestników oraz ich usunięcia w przypadku, gdy uzna, że ich treść 

narusza prawo, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku, gdy 
odpowiedzi zawierają treści reklamujące podmioty konkurencyjne wobec Organizatora. 
 

 

 

§5 ZWYCIĘZCA KONKURSU 

1.  Spośród wszystkich uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie 
wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę.  



2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 10.03.2023 roku.  

3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową do dnia 
13.03.2023 roku.  

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakąkolwiek inną. 
5. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi Konkursu zgodnie z postanowieniami ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 
6. Organizator informuje, iż osoby korzystające z udziału w Konkursie w charakterze 

Konsumenta korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od Nagrody otrzymanej w 

ramach Konkursu na podstawie art. 21ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.  

 

§6 NAGRODA  

1. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd do Muzeum BMW w Monachium (Am Olympiapark 2, 
80809 München, Niemcy) dla dwóch osób, w terminie 21-23.04.2023r. W sytuacji 
wprowadzenia ograniczeń z uwagi na Covid - 19 , Organizator ma prawo do zamiany 
Nagrody opisanej w ust. 1 powyżej na VOUCHER do wykorzystania w Sieci Dobry Hotel. 

2. Organizator w ramach Nagrody zapewnia Zwycięzcy przelot do Monachium, nocleg ze 
śniadaniem oraz zwiedzanie muzeum BMW w Monachium. 

3. Obowiązek odprowadzenia podatku od Nagrody leży po stronie Organizatora.   

 

§7 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator czyli Auto Fus Group Spółka 

Jawna. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 
Warszawa 04-175, ul. Ostrobramska 73 lub poprzez e-mail: info@bmw-autofus.pl 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobą z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w 
następujący sposób: listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „IOD” lub przez e-
mail: iod@autofusgroup.pl. 

3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy (Regulaminu), 
którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy (Regulaminu). 
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy 
przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych 
wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. W przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, Twoje dane będziemy 
przetwarzać do czasu jej  odwołania 

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

a. przeprowadzić Konkurs, czyli zrealizować postanowienia niniejszego Regulaminu, jako 

umowy którą z nami zawarłeś, akceptując jego warunki. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest zawierana umowa (Regulamin); 

b. wypełniać nasze obowiązki związane z uiszczaniem podatków, w tym prowadzeniem i 

przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów z nimi powiązanych. Podstawą prawną 

przetwarzania przez nas danych w tym zakresie są obowiązki prawne wynikające z 

przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, 

ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości 

(ustawa o rachunkowości). 

c. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń 

związanych z umową (Regulaminem) – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy 

(Regulaminu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony 
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interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń oraz 

przepisy prawa;  

d. w przypadku wyrażenia zgody marketingowej informować Cię o naszej ofercie handlowej.  

e. Twoje dane osobowe mogą być przekazane spółkom które wspomagają nas w naszej 

codziennej działalności np. usługi IT, kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.  

f. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

g. Masz następujące prawa: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, aby skorzystać z powyższych praw, 

skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

h. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody marketingowej podstawą prawną przetwarzania 

danych jest Twoja dobrowolna zgoda. Zgodę możesz odwołać w każdym czasie wysyłając 

maila na adres: marketing@bmw-autofus.pl lub korzystając z formularza odwołania zgody 

dostępnego w naszej recepcji. 

i. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2 (00-193) Warszawa. 

j. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę 

(Regulamin) i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonanie umowy 

(Regulaminu) nie jest możliwe. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez nas 

znajdziesz w Polityce Prywatności stronie www.autofusgroup.pl 

 

 § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać 
praw nabytych przez Uczestników. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

4. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane w terminie 14 dni 

kalendarzowych po zakończeniu Konkursu , wyłącznie poprzez wysłanie e-maila o temacie  
„Okołozimowy konkurs kołowy” na adres e-mail marketing@autofusgroup.pl 

5. Spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. 
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu , o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Konkursu. 
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