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REGULAMIN KONKURSU 
 

”Wakacje bez niepotrzeb” 
 

ogłoszony dnia 01.08.2022 roku 
 

§1  

Definicje 

Zwroty i pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

 „Organizator” i „Fundator nagród” - PKO Leasing Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi przy                                 

al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź, której akta rejestrowe przechowywane są 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000022886, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 347.855.660,-zł (wpłacony w całości), 

NIP: 725-17-35-694, REGON:  472191767,  

 „Wykonawca” – Pan Mateusz Miernikowski, prowadzący firmę KONCEPTIKA MATEUSZ 

MIERNIKOWSKI, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej nr 5, lok.37, 53-767 Wrocław,                         

NIP: 625-22-55-056, działający na zlecenie Organizatora, 

  „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu „Wakacje bez niepotrzeb”, wiążący Organizatora, 

Wykonawcę oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu,  

w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Wykonawcy, 

Komisji konkursowej i Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie, 

 „Konkurs” – konkurs, którego zasady opisano w niniejszym Regulaminie, pod nazwą  ”Wakacje bez 

niepotrzeb”, 

 „Facebook” – serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym przeprowadzany jest 

Konkurs, 

 „Fanpage” – profil o nazwie  „Automarket”, dostępny na Facebooku pod adresem  

https://www.facebook.com/SamochodyAutomarket. 

  „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który 

dokonuje oceny prawidłowości przebiegu Konkursu oraz decyduje o wyborze Laureatów  

i przyznaniu nagród w Konkursie, 

 „Laureat” – Uczestnik, któremu Komisja konkursowa przyznała nagrodę w Konkursie, 

 „Praca konkursowa” – odpowiedź na zadanie konkursowe, przygotowana przez Uczestnika                        

i umieszczona w czasie trwania Konkursu na Fanpage’u Organizatora na Facebooku, w odpowiedzi 

na post dotyczący Konkursu,  

 „Uczestnik” – użytkownik Internetu, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 

uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane 

w Regulaminie, 

 „Oświadczenie”  - oświadczenie laureata do odbioru nagrody w konkursie, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§2  

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski. 
2. Konkurs jest dostępny na Facebooku w postach konkursowych udostępnionych na Fanpage’u 

Organizatora w czasie trwania Konkursu.  
3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki 

uczestnictwa w Konkursie, wskazane w § 3 ust. 3. 

4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą zamieszczenia w czasie trwania Konkursu Pracy 

konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 1, przez Uczestnika na Fanpage’u Organizatora w odpowiedzi 

na post dotyczący Konkursu. 

http://www.facebook.com/
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5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową, ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. 2020, poz.2094, z późn. zm.). 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook 

oraz Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.  

§3 

Termin i uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs trwa od momentu udostępnienia postu konkursowego na Fanpage’ach Organizatora                            

w dniu 01.08.2022 r. do dnia 17.08.2022r. do godz. 23:59. 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia wszystkie następujące warunki: 

a) mieszka na terytorium Polski, 

b) jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, 

d) posiada aktywny profil w serwisie Facebook, 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w profilu osobowym w serwisie Facebook 

informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, do celów związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niewyrażenie zgody wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w konkursie. 

f) wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika (imię i nazwisko) na 

Facebooku, komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto 

i adres e-mail podany na Facebooku, publikację swoich danych pod postem konkursowym 

na liście Laureatów. 

g) zapoznała się z Regulaminem, zrozumiała w pełni jego treść i zaakceptowała poprzez 
przystąpienie do konkursu. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Departamentu Strategii i Rozwoju Organizatora oraz 
pracownicy Wykonawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych 
rodzin rozumie się: małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, 
którzy naruszą jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili, umieszczanie zdjęć lub wpisów                             
o charakterze wulgarnym lub obraźliwym. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa określone 
w Regulaminie. W tym celu Organizator może zażądać od Uczestnika wykazania spełnienia warunków 
uczestnictwa poprzez złożenie oświadczenia, podanie danych lub przedłożenie dokumentów. W przypadku 
nie wykazania przez daną osobę, że spełnia warunki uczestnictwa Organizator może wykluczyć daną osobę 
z udziału w Konkursie. 

§4  

Zasady oraz tryb wyłonienia Laureatów 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wykonać Pracę konkursową polegającą na 

odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co najbardziej dziwnego i z pozoru niepotrzebnego zdarzyło 

Ci się zabrać na wakacyjną podróż -czy ta rzecz okazała się przydatna?”, która powinna: 

a) mieć formę: tekstu, 

b) zostać umieszczona na Fanpage’u Organizatora w odpowiedzi na post dotyczący 

Konkursu, w czasie trwania Konkursu. 

2. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową, na podstawie oceny kreatywności i humoru 

Prac konkursowych, a także ich zgodności z warunkami Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę konkursową. 

4. Wymagania dotyczące Prac konkursowych: 

a) Prace konkursowe nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych,                                     

a w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub 

wulgarne, z zakresu erotyki lub pornografii, materiałów rasistowskich, promujących 

przemoc lub naruszających prawo do prywatności, 
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b) Uczestnik może publikować wyłącznie Prace konkursowe, których jest autorem                                        

i przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Pracy konkursowej, 

c) Praca konkursowa nie może naruszać w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa 

ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś w przypadku gdy zawiera 

ona wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, Uczestnik zezwala (i posiada stosowne 

uprawnienia do zezwalania – w przypadku wizerunku osób trzecich) na rozpowszechnianie 

przez Organizatora wizerunków utrwalonych w Pracy konkursowej, stosownie do Art. 81 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2021, poz. 1062). 

5. Zgłaszając Pracę konkursową Uczestnik godzi się również i oświadcza, że w przypadku, gdy zostanie 

Laureatem, z chwilą otrzymania nagrody udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

korzystanie przez Organizatora (z prawem do udzielania sublicencji) z nagrodzonej Pracy 

konkursowej (w tym wszystkich jej elementów) bez ograniczeń terytorialnych, przez okres 6 lat, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym                          

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

audiowizualną, techniką cyfrową, 

b) użyczanie oraz wprowadzanie Pracy konkursowej do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, 

c) rozpowszechnianie Pracy konkursowej, w szczególności w sieci Internet, poprzez 

wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych 

egzemplarzy, 

d) publiczne, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie Pracy 

konkursowej, 

e) używanie Pracy konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym 

w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, 

optycznych i filmowych, 

f) publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, 

g) edytowanie pracy konkursowej, w szczególności poprzez kadrowanie. 

6. Licencja obejmuje również zgodę Laureata na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do 

Pracy konkursowej (w tym wszystkich jej elementów) z prawem udzielania sublicencji. 

§5  

Nagrody i tryb ich przekazania 

1. W Konkursie zostaną przyznane 2 (dwie) nagrody w postaci głośnika marki JBL za zajęcie 

pierwszego miejsca oraz walizki marki Wittchen za zajęcie miejsca drugiego. 

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, 

bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową lub na ich równowartość pieniężną. 

§6  

Wydanie nagrody 

1. Informacja o przyznaniu nagrody w Konkursie oraz o warunkach jej odbioru zostanie opublikowana 

w komentarzach pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora w ciągu maksymalnie 14 

dni roboczych od zakończenia Konkursu. Wykonawca ogłosi w pierwszym komentarzu Laureatów, 

a następnie w kolejnym komentarzu, oznaczając Laureatów poprosi ich o kontakt w wiadomości 

prywatnej celem ustalenia szczegółów przesłania nagrody w trybie opisanym w ust. 2.  Organizator 

zastrzega sobie możliwość zamieszczenia dodatkowych postów, z wykorzystaniem nazw profili 

Laureatów oraz ich Prac konkursowych. 

2. W celu przekazania nagrody, Laureat w ciągu 7 dni roboczych od opublikowania przez Wykonawcę 

prośby o kontakt, jest zobowiązany zgłosić chęć odbioru nagrody w wiadomości prywatnej do 

strony Automarket na Facebooku. W odpowiedzi zwrotnej Wykonawca wyśle Laureatowi wzór 

Oświadczenia Laureata do odbioru nagrody w Konkursie i poprosi o odesłanie skanu wypełnionego 

i podpisanego Oświadczenia na adres mailowy Organizatora: konkursy@pkoleasing.pl.  

mailto:konkursy@pkoleasing.pl


 

4 
 

3. Laureat Konkursu jest zobowiązany do wysłania w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany 

przez Wykonawcę: konkursy@pkoleasing.pl w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

wiadomości skanu wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o treści stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wykonawca przekaże Laureatowi nagrodę w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę i Organizatora poprawnie wypełnionego Oświadczenia w sposób zgodny z ust. 2. 

5. Laureat udokumentuje otrzymanie Nagrody podpisaniem dołączonego do przesyłki Potwierdzenia 

odbioru. 

6. Jeżeli Laureat nie odeśle Oświadczenia w trybie i terminie określonym w ust. 2 traci prawo do 

odebrania nagrody. 

7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Laureatowi nagrody 

spowodowane niepodaniem lub błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych.  

8. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. 2021, poz.1800).   

9. Laureatom, którzy odbiorą Nagrodę zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna                                    

w wysokości 11,11% wartości otrzymanej nagrody.  

10. Kwota pieniężna dodatkowej nagrody jest przeznaczona na podatek dochodowy i nie podlega 

wypłacie (przekazaniu) Laureatowi, a zostanie odprowadzona bezpośrednio do właściwego organu 

podatkowego.  

§7  

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłaszać w formie e-mail na adres e-mail 

Organizatora: konkursy@pkoleasing.pl. 

2. Reklamacje można składać od dnia zakończenia Konkursu do upływu 30 (trzydziestu) dni od dnia 

opublikowania na Fanpage’u Organizatora informacji o przyznaniu nagród. 

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpatrzona. 

4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mali Uczestnika, składającego reklamację, 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być wysłana e-mailem, z 

tytułem „Wakacje bez niepotrzeb”. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od jej wysłania zgodnie z ust. 

1 i 2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres e-mail. 

 

§8  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które 

każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

https://automarket.pl. Dokonane zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników 

nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://automarket.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§9  

Dane osobowe 

Klauzula informacyjna Organizatora jako administratora danych osobowych: 

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 („Spółka”) 

informuje, że w rozumieniu 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 

https://automarket.pl/
https://automarket.pl/
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: 

„dane osobowe” oraz „RODO”), jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu 

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym 

adresem:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-

Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl. 

Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników Konkursu może lub mogą być: 

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Państwa 

uczestnictwa w Konkursie, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających 

z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o 

której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może 

przetwarzać Państwa dane w następujących celach: 

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody. W szczególności dobrowolne 

przystąpienie do Konkursu stanowi wyraz Państwa zgody na przetwarzanie danych w trybie 

wynikającym z Regulaminu. 

Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie 

spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie. 

2) w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów 

ustawowych, 

3) w celu obsługi Państwa udziału w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w 

tym w celu obsługi zapytań i reklamacji – na podstawie wymogów kontraktowych, 

4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio 

z Konkursem – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, 

5) w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, 

a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach 

poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie trwania relacji 

wynikającej z umów zawartych ze Spółką – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, 

a po ich zakończeniu- w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody. 

 

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 

przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących 

terminów:  

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują lub umożliwiają przechowanie danych  

mailto:iod@pkoleasing.pl
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albo 

2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest 

dysponowanie danymi. 

 

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej 

– ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. 

dostawcom usług IT lub operacyjnych (w tym operatorom zaangażowanym w obsługę Konkursu), 

audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie 

przepisów prawa.  

Przystępując do Konkursu podają Państwo dobrowolnie swoje dane niezbędne do udziału w Konkursie, na 

zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu. Konsekwencje odmowy podania danych, w tym w 

szczególności brak możliwości udziału w Konkursie lub dostarczenia nagrody do laureata, określa 

Regulamin Konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z jego 

rezygnacją z udziału w Konkursie. 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo 

prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie 

prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. 

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie 

regulującej zasady ochrony danych osobowych. 

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych 

z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed 

przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy 

lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych 

podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz 

potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez 

prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń 

(środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje 

zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych. 
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Załącznik nr 1  

Oświadczenie Laureata do odbioru Nagrody w ramach Konkursu „Wakacje bez niepotrzeb” 

Zważywszy, iż: 

 dobrowolnie przystąpiłem/am do udziału w w/w Konkursie; 

 w efekcie udziału w w/w Konkursie uzyskałem/am od Organizatora potwierdzenie w poście 
konkursowym o przyznanym mi prawie do Nagrody, z którego to prawa zamierzam skorzystać; 

dobrowolnie udostępniam do Organizatora moje dane osobowe, niżej wymienione, w celu przygotowania, 

wydania i rozliczenia Nagrody, na zasadach opisanych w w/w Regulaminie. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną część Regulaminu 

i w pełni zrozumiałem oraz zaakceptowałem ich treść.       

Dane kontaktowe:  

Imię i nazwisko   

Nazwa konta w serwisie Facebook, 

która brała udział w konkursie 

 

Adres e-mail  

Nr telefonu   

Adres do wysyłki Nagrody  

                                                                                                                                                            
Jestem świadom/a, że: 

• mogę wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Organizator nie będzie mógł 

przetwarzać moich danych w celach wskazanych w zgodzie. 

• administratorem moich danych osobowych wskazanych w niniejszym oświadczeniu będzie PKO Leasing S.A., 

• moje dane będą przetwarzane w celu wskazanym w niniejszym Oświadczeniu, jak również na potrzeby rozliczenia Nagrody oraz w 

związku z realizacją uprawnionego interesu administratora związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jego aktywów i 

interesariuszy oraz ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia 

• przetwarzanie moich danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, ale brak zgody może skutkować brakiem możliwości 

skorzystania z Nagrody. 

Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że w wyniku udostępnienia moich danych do podmiotów zaangażowanych w organizację i 

obsługę Nagrody, podmioty te mogą stać się niezależnymi administratorami moich danych osobowych i będą je przetwarzały w 

celach niezbędnych do zapewnienia zamówionych usług związanych z Nagrodą. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez dłuższy z następujących terminów: przez czas, w którym przepisy prawa 

nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz np. 

dostawców usług IT lub operacyjnych, audytorów, doradców, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji 

na podstawie przepisów prawa. 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo uzyskania dostępu do 

moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Niezależnie od powyższego przysługuje mi także prawo do 

złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Organizator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem: iod@pkoleasing.pl.  

   

…..………..……..…………………..                                                                                       ………..……..…………………                                                                                                     

       Data                                                                                                                                            Podpis 

mailto:iod@pkoleasing.pl

