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REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy” (dalej jako „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Konkursowy sierpień” (dalej jako „Konkurs”) 

jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000376721, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166, kapitał 

zakładowy: 9.000.000,00 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Z Organizatorem można kontaktować się pisząc na następujący adres e-mail: 

j.skrobek@pkspolonus.pl. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Celem Konkursu jest promocja usług świadczonych przez Organizatora w postaci 

lądowych przewozów pasażerskich autobusami na trasach lokalnych i dalekobieżnych. 

5. Konkurs trwa od dnia 11.08.2021r. do dnia 07.09.2021r. (dalej jako „Czas Trwania 

Konkursu”). 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz 

wykonanie zadań opisanych w § 4 poniżej. 

7.  Konkurs odbywać się się będzie w czterech cyklicznie odbywających się częściach. 

W każdej części przewidywana jest publikacja Bloku Konkursowego, który składać 

się będzie każdorazowo z zadania konkursowego i z pytania konkursowego. 

Harmonogram konkursu: 

 Część I 

11.08.2021r. – Opublikowanie I Bloku Konkursowego;  

11.08. – 15.08.2021r. – Czas na wykonanie i wysłanie na adres mailowy 

konkursy@pkspolonus.pl odpowiedzi I Bloku Konkursowego; 

16.08.2021 – ogłoszenie 3 zwycięzców. Na tym etapie każdy zwycięzca 

otrzyma 2000 pkt lojalnościowych. 

 Część II 

17.08.2021r. - Opublikowanie II Bloku Konkursowego;  

17.08. – 22.08.2021r. – Czas na wykonanie i wysłanie na adres mailowy 

konkursy@pkspolonus.pl odpowiedzi II Bloku Konkursowego; 

23.08.2021 – ogłoszenie 2 zwycięzców. Na tym etapie każdy zwycięzca 

otrzyma 2500 pkt lojalnościowych. 

 Część III 

24.08.2021r. - Opublikowanie III Bloku Konkursowego;  

24.08. – 29.08.2021r. – Czas na wykonanie i wysłanie na adres mailowy 

konkursy@pkspolonus.pl odpowiedzi III Bloku Konkursowego; 

30.08.2021 – ogłoszenie 1 zwycięzcy. Na tym etapie zwycięzca otrzyma 3000 

pkt lojalnościowych. 

 Część IV 
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31.08.2021r. - Opublikowanie IV Bloku Konkursowego;  

24.08. – 05.09.2021r. – Czas na wykonanie i wysłanie na adres mailowy 

konkursy@pkspolonus.pl odpowiedzi IV Bloku Konkursowego; 

06.09.2021 – ogłoszenie 1 zwycięzcy. Na tym etapie zwycięzca otrzyma 7500 

pkt lojalnościowych. 

 §2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą brać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, 

spełniający łącznie następujące kryteria: 

a) którzy ukończyli 18 rok życia, 

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) posługują się własnym kontem na portalu społecznościowym Facebook, 

d) zarejestrowali się i posiadają konto lojalnościowe na www.pkspolonus.pl albo 

zarejestrowali się i zatwierdzili chęć przystąpienia do programu lojalnościowego 

Organizatora. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora.  

3. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział 

osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu 

oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

1. Rozwiązać zadanie konkursowe i odpowiedzieć na pytanie konkursowe 

zamieszczone na platformie Facebook.  

2. wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, a tym samym zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. 

3. przesłać pracę konkursową w postaci dokumentu w formcie .doc, .pdf/ zdjęcia/ 

screena wykonanego zadania konkursowego i odpowiedzi na pytanie 

konkursowe oraz potrzebnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-

mail, miejscowość), (dalej jako „Zgłoszenie”), na adres mailowy 

konkursy@pkspolonus.pl. 

6. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu tych Zgłoszeń, które:  

1. zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem;                        

2. zawierają treści reklamowe dotyczące produktów i usług świadczonych przez 

podmioty inne, niż Organizator, 

3. naruszają prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie oraz 

prawo do ochrony wizerunku. 

7. Każdy z Uczestników ma prawo skierować do Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń. 

Zgłoszenie należy rozumieć jako dokument w formcie .doc, .pdf/ zdjęcie/ screen 

wykonanego zadania konkursowego i odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz 
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potrzebnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość) 

przesłanych na adres mailowy konkursy@pkspolonus.pl 

8. Każdy uczestnik może brać udział w każdej z części konkursu, niezależnie od tego, 

czy brał udział we wcześniejszych częściach.  

 §3 NAGRODY KONKURSOWE 

1. W Konkursie przyznanych zostanie siedem nagród (dalej jako „Nagrody”): 3x2000 

pkt. lojalnościowych, 2x2500 pkt. lojalnościowych, 1x3000 pkt. lojalnościowych i 

1x7500 pkt. lojalnościowych. 

2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, 

ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

5. Z uwagi, że wartość nagrody na osobę, nie przewyższa jednorazowej wartość 

świadczeń o których mowa w  z art. 21 ust. 1  pkt 68a ustawy „o podatku 

dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r.,  zgodnie z tym punktem 

ustawy świadczenie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych. 

 §4 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Umieszczone przez Uczestników Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję 

Konkursową Organizatora (dalej jako „Komisja”). 

2. Kryteriami oceny Zgłoszeń przez Komisję będzie oryginalność i atrakcyjność treści 

Zgłoszenia nadesłanego przez Uczestnika. Komisja wybierze laureatów Konkursu 

według własnej, subiektywnej opinii.  

3. Na podstawie decyzji Komisji zostanie wyłonionych łącznie 7 zwycięskich Zgłoszeń. 

4. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda, zostaną powiadomieni o wygranej 

w danej części konkursu w terminach zgodnych z Harmonogramem przedstawionym 

w §1 pkt 7 za pomocą stosownej wiadomości na adres mailowy, podany w Zgłoszeniu. 

5. Organizator przekaże laureatom Nagrody w postaci punktów lojalnościowych, 

którymi zasili wskazane w Zgłoszeniach konta lojalnościowe, w terminie do 7 dni od 

ogłoszenia wyników każdego Bloku Konkursowego. 

6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości poszczególnych nagród. 

7. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z 

prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania treści Zgłoszeń, w 

szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w 

okresie trwania Konkursu i w ciągu roku po jego zakończeniu. 

  §5 SKŁADANIE REKLAMACJI 
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1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w 

Warszawie S.A., al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dopisek „Konkurs Konkursowy sierpień” oraz 

imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna także wskazywać nazwę konta Uczestnika 

na Portalu Facebook, jeżeli jest ona inna niż pełne imię i nazwisko Uczestnika. 

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator 

powoła komisję ds. reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez w/w komisję w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji do siedziby Organizatora i w tym 

terminie Organizator nada przesyłkę poleconą zawierającą odpowiedź na reklamację 

pod adres Uczestnika. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego 

adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

6. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści 

umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, 

z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebook. 

 

  §6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w zakresie, celach i na warunkach określonych w załączniku nr 1 

do Regulaminu – „Polityka Prywatności”.  

2. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie lub 

zaniechanie administratora danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

  §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu 

w siedzibie Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora. 

3. Wszelkie spory związane z przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane polubownie, 

zaś w przypadku niepowodzenia prób polubownego rozwiązania sporu, będą 
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rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Prawem 

właściwym jest prawo polskie.  

4. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, że serwis Facebook jest w 

pełni zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników związane 

z przebiegiem Konkursu; 

5. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie 

jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim w jakikolwiek sposób związany. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z 

uczestnictwem w konkursie ________________ (dalej jako „Konkurs”). 

Administratorem Serwisu oraz Systemu Dworzec Online jest Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod 

adresem: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa (dalej także jako „PKS POLONUS”). 

Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z Konkursem są przetwarzane 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”). 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

"POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje 

Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

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

KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 

zł, wpłacony w całości. 

Inspektor ochrony danych 

PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w 

formie elektronicznej, na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl. 

Zakres przetwarzanych danych w ramach udziału w Konkursie, procesu wydawania 

nagród oraz procesu reklamacyjnego.  

1. imię i nazwisko 

2. adres e-mail,  

3. adres korespondencyjny,  

4. numer telefonu. 

Dane podane w trakcie trwania Konkursu mogą być aktualizowane lub uzupełniania w 

każdym momencie trwania konkursu oraz w okresie wydawania nagród, a także w trakcie 

procesu reklamacyjnego. 

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych 

mailto:iod@pkspolonus.pl
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Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu odbywa się na podstawie zgody 

Uczestnika wyrażonej poprzez akceptację Regulaminu, a częściowo także w związku z 

koniecznością wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (w 

szczególności w zakresie obowiązków związanych z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy). 

Dane pochodzą od Uczestnika, a ich podanie nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do udziału 

w Konkursie, wydania nagród oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.  

Dane Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

Regulaminem, przesłania Nagrody laureatom Konkursu oraz w celu przeprowadzenia procesu 

reklamacji.  

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane do dnia zakończenia Konkursu 

oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń ze strony Uczestników Konkursu, a 

także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. 

wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

Prawa związane z ochroną danych osobowych 

Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych 

osobowych, 

2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy: 

(i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane; (ii) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane 

osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; (iii) wniósł sprzeciw wobec 

wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; (iv) dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie 

Państwa członkowskiego, któremu PKS POLONUS podlega; (vi) dane osobowe 

zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy: (i) kwestionuje 

prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PKS POLONUS ogranicza ich 

wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej 

jednak niż na 7 dni; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast 

usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania; (iii) dane 

osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń; (iv) wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – 

wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu 

na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa 
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nad interesami, które realizuje administrator, przetwarzając dane osobowe 

użytkownika, 

5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

7. prawo do przeniesienia danych (eksport do pliku), 

8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie lub zaniechanie 

administratora, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres 

email: iod@pkspolonus.pl. lub pocztą lub osobiście na adres siedziby PKS POLONUS: Aleje 

Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane przez PKS POLONUS podwykonawcom oraz 

partnerom handlowym, czyli podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu 

danych osobowych, są to w szczególności firmy świadczące usługi archiwizacyjne, 

informatyczne, prawne, marketingowe, agenci sprzedaży, call center, usługi kurierskie i 

pocztowe. 

Obowiązywanie Polityki prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązku przez cały kres trwania Konkursu oraz okres 

przetwarzania danych osobowych po zakończeniu Konkursu.  
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