REGULAMIN KONKURSU „Toyota Walder w Auchan”
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Toyota Walder w Auchan”.
2. Organizatorem konkursu „Toyota Walder w Auchan” jest Anro – Trade Spółką Jawna
Eksport – Import R. Walder i T. Walder z siedzibą w Chwaszczynie wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przy Sadzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078414,
NIP: 589-000-74-92
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs będzie trwał w dniach 03.11.2017 – 13.11.2017
6. Regulamin niniejszy jest zamieszczony na stronie internetowej www.toyota-hybryda.pl
oraz może być na wniosek udostępniony w siedzibie Organizatora.
7. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników konkursu, reguluje zasady i
warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu.
8. Celem konkursu jest wyróżnienie osoby, która prawidłowo odpowie na pytanie - Która
Toyota podbiła moje serce i dlaczego?
UCZESTNJCY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia
(Uczestnik konkursu).
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele oraz
członkowie ich rodzin.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs odbywa się w trakcie ekspozycji pojazdów Toyota Walder w Centrum
Handlowym Auchan w Rumi w dniach 03.11.2017 – 13.11.2017 w godzinach: pn – sob:
10.00 – 20.00
2. Uczestnik konkursu, wypełnia „Formularz konkursowy”, który dostępny jest na stoisku
organizatora.
3. Uczestnik konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby konkursu: tj. imię, nazwisko, adres, email oraz numer telefonu.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 06.12.2017 r. na stronie internetowej
www.toyota-hybryda.pl. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora
o swojej wygranej telefonicznie.
2. Organizator wymaga podpisania przez uczestników konkursu zgody na podanie
swoich danych osobowych do publicznej wiadomości. W przypadku niepodpisania takiej
deklaracji nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi.
3. Organizator konkursu nie będzie przyjmować żadnych pytań i zażaleń dotyczących
wyników konkursu.

NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest weekend z samochodem hybrydowym, czyli użyczenie
samochodu marki Toyota z napędem hybrydowym na okres weekendu tj. od
piątku 05.01. 2018 godz. 17.00 do poniedziałku 07.01.2018 godz. 9.00.
2. Samochód w dniu odbioru posiada pełen bak paliwa.
3. Limit kilometrów w czasie użyczenia wynosi 150 km dzienne.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez
Organizatora jedynie w celach organizacji Konkursu. Dane mogą być przekazywane
agencjom reklamowym, promocyjnym, marketingowym i doradczym współpracującym z
Organizatorem, a także mogą być wykorzystywane w celach przetwarzania danych oraz
organizacji i zarządzania Konkursem.
POSTANOWINIA KOŃCOWE
1. O ile prawo nie stanowi inaczej, organizator nabywa prawo do rozpowszechniania,
używania, dostosowania, edytowania i wielokrotnego publikowania wyników konkursu
we wszystkich mediach w kraju zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych
bez obowiązku uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia uczestnikowi konkursu.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bycie fotografowanym i filmowanym podczas
uroczystości i wydarzeń związanych bezpośrednio z konkursem oraz zamieszczania
materiałów fotograficznych i filmowych ze swoją podobizną na stronach internetowych,
w broszurach i innych materiałach wydanych przez Organizatora.

