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Data/Date: 04.08.2021  Czas/Time: 07:50 

Temat/Subject: Informacja Nr 2 / Communication No. 2 Dok. Nr/Doc. No.: 3.2 

Od/From: Dyrektora Zawodów / The Clerk of the Course Stron/Pages: 1+6 

Do/To: Wszystkich Zawodników – Członków Załóg / Zał./Att.: 1 

 All Competitors – Crew Members  

 

 

 

Stosownie do art. 14.3 Regulaminu uzupełniającego ustanawia się nagrody dodatkowe w MARMA 30. Rajdzie 

Rzeszowskim dla najszybszego kierowcy (niezależnie od cyklu mistrzostw, w którym zgłoszony jest kierowca) na OS 11 

Łomża Power Stage w klasyfikacji: 

▪ 4WD – 5000 PLN 

▪ 2WD – 5000 PLN 

Warunkiem przyznania w/w nagrody jest podpisanie stosownego oświadczenia otrzymanego podczas Odbioru 

Administracyjnego. 

 

Regulamin konkursu znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji. 

 

According to Art. 14.3 of Supplementary Regulations an additional prizes are established in MARMA 30. Rzeszow Rally for 

the fastest driver (regardless of the championship cycle in which the driver is entered) at SS 11 Łomża Power Stage in 

classification: 

▪ 4WD – 5000 PLN 

▪ 2WD – 5000 PLN 

Condition for granting the above mentioned prize is signing an appropriate declaration recived during Administrative 

Checks. 

 

The regulations of the competition can be found in Appendix 1 to this information. 

 

 

 

 

 Dyrektor Zawodów / Clerk of the Course 

 

 

 Łukasz Biegus
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Załącznik 1 – Regulamin konkursu (tylko wersja polska) 

Appendix 1 – The regulations of the competition (polish version only) 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „NAGRODA SPECJALNA ŁOMŻA W 30. RAJDZIE RZESZOWSKIM” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Konkursu „Nagroda Specjalna Łomża w 30. Rajdzie 

Rzeszowskim” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem 30. Rajdu Rzeszowskiego, który odbędzie się w dniach 05-07.08.2021 r. (dalej: „Rajd”) jest 

Stowarzyszenie pod nazwą Automobilklub Rzeszowski, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 2, 35-111 

Rzeszów, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000015378, NIP: 8130269101, 

REGON: 000850508 (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”). 

3. Organizatorem Konkursu oraz jednocześnie Partnerem Rajdu jest Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000231094, NIP: 8133392434, REGON: 180020885, o  kapitale zakładowym: 48 485 129,28 PLN wpłaconym 

w całości (dalej zwana „Organizatorem”). 

4. Konkurs trwa od dnia 05-07.08.2021 r.  

5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i związany jest bezpośrednio z Rajdem, którego 

zasady oraz przebieg określa Stowarzyszenie w odrębnym regulaminie (dalej: „Regulamin Rajdu”).  

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 

§2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, biorąca udział w Rajdzie w roli kierowcy zgodnie z Regulaminem Rajdu (dalej: „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące jednocześnie pracownikami Organizatora, osoby biorące udział 

w organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o którym mowa 

powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą, jak również osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest również: 

a) przekazanie niezbędnych danych  do wzięcia udziału w Konkursie; 

b) akceptacja Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.   

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika 

z Konkursu. 

§3 

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z akceptacją Regulaminu i przekazanie go 

Organizatorom Rajdu najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2021. 

2. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie, w zależności od tego, jakim rodzajem samochodu startują 

w Rajdzie (dalej: „Kategoria”), w następujący sposób: 

a) Kategoria 4WD  - do której należą Uczestnicy startujący samochodem z napędem na 4 koła (dalej: „Kategoria 

4WD”), 

b) Kategoria 2WD – do której należą Uczestnicy startujący samochodem z napędem na jedną oś (dalej: „Kategoria 

2WD”). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dotarcie przez Uczestnika samochodem należącym do jednej 

z powyżej wymienionych Kategorii do startu ostatniego odcinka specjalnego 30 Rajdu Rzeszowskiego – OS 11 (drugi 

przejazd OS 8 Zagorzyce) o nazwie OS 11 ŁOMŻA Power Stage, którego długość wynosi 20,25 km (dalej: „Odcinek 

specjalny”).  
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4. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik musi wystartować i przejechać cały Odcinek 

specjalny i dotrzeć do mety Odcinka specjalnego. 

5. Uczestnik, który we właściwej dla siebie Kategorii przejedzie cały Odcinek specjalny, dotrze do mety Odcinka 

specjalnego i osiąganie najlepszy czas przejazdu Odcinka specjalnego, nie naruszając przy tym Regulaminu Rajdu, 

zostanie zwycięzcą Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Zwycięzca”). 

6. Zwycięzca zostanie wybrany w dwóch Kategoriach: 

a) Zwycięzca w Kategorii 4WD – Uczestnik, który wystartował i przejechał cały Odcinek Specjalny, dotarł do mety 

Odcinka specjalnego i osiągnął najlepszy czas przejazdu Odcinka specjalnego  samochodem z napędem na 

4 koła, nie naruszając przy tym Regulaminu Rajdu (dalej: „Zwycięzca 4WD”), 

b) Zwycięzca w Kategorii 2WD – Uczestnik, który wystartował i przejechał cały Odcinek Specjalny, dotarł do mety 

Odcinka specjalnego i osiągnął najlepszy czas przejazdu Odcinka specjalnego samochodem z napędem na 

jedną oś, nie naruszając przy tym Regulaminu Rajdu (dalej: „Zwycięzca 2WD”). 

7. Najlepszy czas przejazdu Odcinka specjalnego zostanie ustalony na podstawie informacji podanych oficjalnie przez 

Stowarzyszenie. 

8. Uczestnik, który zostanie odpowiednio Zwycięzcą 4WD albo Zwycięzcą 2WD nabędzie prawo do nagrody, zgodnie 

z niniejszym Regulaminem. 

§4 

Nagroda 

1. Organizator ufunduje dwie nagrody specjalne w wysokości po 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

każda: jedną dla Zwycięzcy 4WD i jedną dla Zwycięzcy 2WD (dalej: „Nagroda”). 

2. Nagroda zostanie przyznana przez przedstawiciela Organizatora w czasie Ceremonii Mety Rajdu w formie dużego 

bonu w następujący sposób: 

a) Zwycięzca 4WD – otrzyma jedną nagrodę w wysokości 5.000,00 zł; 

b) Zwycięzca 2WD – otrzyma jedną nagrodę w wysokości 5.000,00 zł. 

3. Po przyznaniu Nagrody Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatora telefonicznie/mailowo o podanie 

swoich danych identyfikacyjnych niezbędnych do wywiązania się z obowiązków formalnych przez Organizatora 

w tym o podanie numeru rachunku bankowego Zwycięzcy.  

4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy  pod warunkiem podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 

30 dni od daty Ceremonii Mety Rajdu przelewem bankowym, na wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku 

bankowego. 

5. Do wartości każdej nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna 

w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej 

w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody 

pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu 

wygranej nagrody w Konkursie.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Zwycięzcy. Nagrody nie podlegają wymianie na przedmioty materialne lub niematerialne innego rodzaju. Zwycięzcy 

nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.  

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany Nagrody na inną nagrodę o podobnym charakterze i wartości, 

w przypadku gdy realizacja Nagrody, opisanej w §4 ust.1 powyżej stanie się niemożliwa z przyczyn niezależnych od 

Organizatora.  

§5 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane  przez Uczestnika  Organizatorowi w formie pisemnej 

adres e-mail: trademarketing@vanpur.com. 

2. Reklamację zawierającą co najmniej: imię, nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny 

opis i powód reklamacji należy złożyć najpóźniej do dnia 15.08.2021. Reklamacje złożone po tej dacie nie będą 

rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora, 

w którym to terminie Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie pośrednictwem e-mail poinformowany o wyniku 

rozpatrzenia reklamacji poprzez przesłanie informacji w tej sprawie  na adres e-mail Uczestnika, z którego została 

wysłana reklamacja.  

 

  

mailto:trademarketing@vanpur.com
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§6 

Dane osobowe 

1. 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), dalej zwane 

„RODO”, Organizator informuje, że: 

2. Administratorem danych osobowych jest  Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa 

(dalej w tym paragrafie zwany „Administratorem”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: 

trademarketing@vanpur.com lub iod@vanpur.com. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez 

przesyłanie wiadomości e-mail  pod adresem: trademarketing@vanpur.com lub iod@vanpur.com. 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody, 

oraz przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, przeprowadzania 

postępowania reklamacyjnego (w przypadku zgłoszenia reklamacji), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami związanymi z Konkursem.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

a) zgoda - art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, wyrażona przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia w Konkursie – 

w przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody,  

b) obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku przetwarzania danych 

w celu przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, a także rozliczenia 

podatku w związku z Konkursem,  

c) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia możliwości wykazania 

określonych faktów oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO – 

w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z Konkursem lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (w przypadku 

zgłoszenia reklamacji).  

6. Dane osobowe Uczestnika będą przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z przeprowadzeniem Konkursu, 

w tym w celu wydania Nagrody, np. firmom kurierskim. dostawcom usług informatycznych, podmiot świadczącym 

usługi prawne.   Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to 

niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.  Dane osobowe  Uczestników  nie zostaną sprzedane ani udostępnione 

w celach komercyjnych żadnym podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzenie Konkursu, 

ujawnione mogą zostać tylko niezbędne dane.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa podatkowego przewidującego konieczność przechowywania dokumentacji 

finansowo-podatkowej związanej z Konkursem (w przypadku zwycięzców Konkursu), a także przez okres 

przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.  

8. Uczestnik Konkursu ma: 

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,  

b) prawo sprostowania danych osobowych, 

c) prawo usunięcia danych osobowych,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania,  

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

f) prawo do przenoszenia danych. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody. 

11. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania 

Nagrody. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie, a także wydanie Nagrody.  

12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

13. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podjęcia decyzji w sposób zautomatyzowany, 

w tym w celu profilowania.  

  

mailto:trademarketing@vanpur.com
mailto:iod@vanpur.com
mailto:trademarketing@vanpur.com
mailto:iod@vanpur.com
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§7 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie 

www.rajd.rzeszow.pl przed i w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, do momentu rozpoznania 

wszystkich zgłoszonych przez Uczestników we właściwym terminie reklamacji.  

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 losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych. 

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród w przypadku niepodania lub 

podania  przez Uczestnika błędnych danych niezbędnych do wydania Nagrody. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na stronach konkursowych. 
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Załącznik nr 1 (do regulaminu konkursu) 

 

Formularz zgłoszeniowy 

KONKURSU „NAGRODA SPECJALNA ŁOMŻA W 30. RAJDZIE RZESZOWSKIM” 

VAN PUR S.A.  

Imię i Nazwisko Uczestnika:  

Adres Uczestnika:  

Kategoria pojazdu Uczestnika(4WD/2WD):  

Numer tel. Uczestnika do kontaktu:  

Adres-email Uczestnika do kontaktu:  

 

Niniejszym działając w imieniu własnym zgłaszam swój udział w Konkursie „Nagroda specjalna Łomża w 30. Rajdzie 

Rzeszowskim” (zwanego dalej „Konkursem”)  organizowanym przez Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000231094, NIP: 8133392434, REGON: 180020885, o  kapitale zakładowym: 48 485 129,28 PLN (wpłaconym 

w całości) dalej zwana „Organizatorem” oraz 

□ potwierdzam, że zapoznałem  się z treścią Regulaminu Konkursu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych 

w nim zasad; 

□ potwierdzam, iż spełniam wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału w Konkursie; 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie wskazanych 

w poniższej tabeli przez Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000231094, NIP: 8133392434, REGON: 180020885, 

o kapitale zakładowym: 48 485 129,28 PLN (wpłaconym w całości) w celu: 

a) organizacji Konkursu Van Pur S.A. i jego realizacji, a także przyznania i wydania nagród – podstawa prawną 

przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych praz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane 

dalej „ RODO”) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Van Pur S.A. w postaci: wzrostu sprzedaży 

piw marek Łomża oraz zwiększenia zaangażowania w realizowane zadania; 

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych związanych z wydaniem nagród w Konkursie  

(w tym przechowywania w tym celu  dokumentacji) – podstawą prawną przetwarzania danych  jest wykonanie 

obowiązku prawnego, jeżeli Uczestnikowi zostanie przyznana i wydana nagroda w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO);  

c) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

Danych Osobowych w postaci konieczności zapewniania możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami związanymi z Konkursem (art. 6  ust.1 lit. f  RODO) 

- oraz potwierdzam że  zapoznałam/em, się z poniższą klauzulą informacyjną  i jestem świadoma/świadomy, że podanie 

moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko uczestnika, numer telefonu i adres e-mail) 

jest dobrowolne. 

……………………………………. 

data i podpis Uczestnika  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000231094, NIP: 

8133392434, REGON: 180020885, o  kapitale zakładowym: 48 485 129,28 PLN (wpłaconym w całości), adres email: 

trademarketing@vanpur.com lub iod@vanpur.com (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”). 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. organizacji Konkursu Van Pur S.A. i jego realizacji, a także przyznania i wydania nagród – podstawa prawną 

przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) oraz prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Van Pur S.A. w postaci: wzrostu sprzedaży piw marek Łomża, zwiększenia zaangażowania 

w realizowane zadania; 

b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych związanych z wydaniem nagród w Konkursie  

(w tym przechowywania w tym celu  dokumentacji) – podstawa prawna przetwarzania danych  jest wykonanie 

obowiązku prawnego, jeżeli Uczestnikowi zostanie przyznana i wydana nagroda w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO);  

c. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

Danych Osobowych w postaci konieczności zapewniania możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami związanymi z Konkursem ( art. 6  ust.1 lit. f  RODO). 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Van Pur S.A. powierzyła do przetwarzania 

dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Odbiorcą Państwa danych będą firmy, z którymi współpraca jest niezbędna do organizacji 

Konkursu. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane maksymalnie do 5 lat od momentu zakończenia Konkursu. 

5. Uczestnik posiada prawo żądania od Van Pur S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

6. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

7. Uczestnik posiada prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie powoduje, 

że przetwarzanie które odbywało się do tej pory staje się niedopuszczalne. Zgodę można wycofać kierując mail 

w tej sprawie na adres: trademarketing@vanpur.com lub iod@vanpur.com.  

8. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo uzyskać bezpośrednio z Inspektorem Ochrony 

Danych w Van Pur S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@vanpur.com    

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych 

negatywnych skutków. Osoby, które nie podadzą swoich danych nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

11. Państwa dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione w celach komercyjnych żadnym podmiotom 

trzecim.  

12. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

13. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania Konkursu, okres wykonywania czynności 

i obowiązków związanych z przyznaniem i wydaniem nagród w Konkursie oraz do upływu okresu przedawnienia  

roszczeń Organizatora Konkursu lub Państwa wynikających z udziału w Konkursie  określonego zgodnie 

z przepisami kodeksu cywilnego  lub upływu okresu istnienia  obowiązku przechowywania dokumentacji w celu 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych związanych z wydaniem nagród w Konkursie. 

W przypadku zgłoszenia roszczenia okres przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych może ulec 

przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.  

 

……………………………………. 

data i podpis Uczestnika  
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