REGULAMIN KONKURSU
„Bilety na FIFA U20”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu oraz Fundatorem nagród „Bilety na FIFA U20”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest MARVEL SP.Z O.O. z siedzibą 90-332 Łódź ul. Żelazna 7, wpisaną do
KRS pod numerem 0000142101 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250007863, REGON: 008230509,

zwana w

dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) „Organizatorem”.
1. Regulamin Konkursu zamieszczony będzie na stronie internetowej Organizatora:
www.marvelgrupa.pl
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może
być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy, posiadająca ważne prawo
jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
6. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 22.05.2019 do 15.06.2017 r.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru
Zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (zwaną dalej:
„Komisją”). W skład Komisji wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora w
ustępie 9 poniżej, cechujące się szczególną wiedzą w zakresie tematyki Konkursu.
Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne
9. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie: Agnieszka Fiderek, Bartosz
Duczek
i Błażej Ziętkowski.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji bez
konieczności podawania przyczyny. Zmiana składu Komisji Konkursowej nie jest
podstawą do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
a. w dniach od 22.05.2019 godz. 10.00 do 14.06.2019 r. do godz. 17.00 należy
przyjechać do autoryzowanego serwisu Hyundai Marvel, własnym
samochodem, wykonać dowolną usługę serwisową bez określonej wartości.
W konkursie bierze udział każda marka samochodu.

b. Zlecić wykonanie dowolnej usługi w autoryzowanym serwisie Hyundai
Marvel, przy al. Śmigłego-Rydza 22
Napisać hasło związane z Mistrzostwami U20 dopingujące naszą drużynę do wygranej,
wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia działań
marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (fakultatywne „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie wskazanym
w regulaminie konkursu „Bilety na FIFA U20” (dalej „Dane Osobowe”) przez Marvel Sp. z
o.o.
z siedzibą w Łodzi (dalej „Administrator Danych”) w celu: marketingu i promocji
produktów i usług Administratora Danych, podmiotów świadczących usługi powiązane z
produktami Administratora Danych, w tym usługi finansowe, ubezpieczeniowe i sprzedaż
części i akcesoriów. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
o produktach lub usługach Administratora Danych i podmiotów świadczących usługi
powiązane z produktami Administratora Danych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Jestem świadomy dobrowolności podania Danych Osobowych oraz
przysługującego mi prawa dostępu do treści Danych Osobowych i ich poprawiania”,
c. Zapoznać się z Regulaminem i warunkami Konkursu,
wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu (obligatoryjnie) - poprzez podpisanie informacji: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w regulaminie
konkursu „Bilety na FIFA U20” (dalej „Dane Osobowe”) przez Marvel Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi (dalej „Administrator Danych”) dla potrzeb niezbędnych do realizacji ww. konkursu.
Jestem świadomy dobrowolności podania Danych Osobowych oraz przysługującego mi
prawa dostępu do treści Danych Osobowych i ich poprawiania”
a. Wyrazić zgodę na publikację Odpowiedzi na Pytanie – hasła dopingującego
naszą drużynę do wygranej podczas Mistrzostw U20 FIFA 2019 Polska,
konkursowe na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku
Organizatora www.fb.com/marvelhyundai - poprzez zamieszenie w treści
Listu następującego zdania: „Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych
osobowych w zakresie: imię i nazwisko, oraz udzielonej Odpowiedzi na
zadane Pytanie Konkursowe na: stronie internetowej Organizatora oraz na
profilu społecznościowym Facebook należącym do Organizatora”.
2. Za czas dotarcia karty konkursowej do Organizatorów uważa się moment jego
wrzucenia do urny konkursowej, zamieszczonej w Salonie Hyundai Marvel przy
stanowisku Kasy
3. Uczestnik może wypełnić tylko jedną Kartę Konkursową.
4. Karty konkursowe, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym punkcie
II nie będą brane pod uwagę w procesie oceny, a tym samym zostaną wykluczone z
udziału
w Konkursie.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym postanowienia
niniejszego Regulaminu.
III. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są : bilety na mecze (dalej: „Nagroda”).
2. Realizacja Nagrody, stanowiąca bilety na wybrane mecze podczas Mistrzostw U20
Polska 2019 po wyłonieniu Zwycięzców – wybranie najlepszych odpowiedzi,

niezwłoczne poinformowanie Zwycięzców drogą telefoniczną. W przypadku, gdy
Zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, nagroda przepada, a Zwycięzca nie
jest uprawniony do domagania się realizacji nagrody w innym terminie.
3. W Konkursie zostanie rozdana pula biletów na zasadach określonych w pkt IV.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z
przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Spośród Uczestników, którzy skorzystają z usług autoryzowanego serwisu Hyundai
Marvel zgodnie z zasadami określonymi w pkt II, Komisja konkursowa wyłoni
Zwycięzców tuż przed meczami, które odbędą się w dniach: 24.05, 26.05, 27.05,
29.05, 30.05, 02.06, 03.06, 07.06, 15.06 2019 roku.

2. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym mecz w
siedzibie oddziału Organizatora w Poznaniu.
3. Komisja dokona oceny wypełnionych kart konkursowych. Na wybór Zwycięzcy
Konkursu wpływ będzie miała atrakcyjność odpowiedzi na zadanie postawione w
Konkursie.
4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 4 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na
jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny
5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie
przez przedstawiciela Organizatora. W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca
Konkursu potwierdzi m.in. swoje dane osobowe.
6. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. 4,
odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody,
Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania
Nagrody
w terminie, zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.
VI. DANE OSOBOWE
1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są
informacjami podawanymi Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych
następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych
osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wydania nagród
Zwycięzcom, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika
oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu
do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ponadto przetwarzane przez
Organizatora
w celu realizacji działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyłącznie po wyrażeniu zgody

przez Uczestnika Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Organizator zapewnia całkowitą ochronę danych osobowych Uczestników Konkursu
przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w
określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych
przez prawo.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w
przypadku wystąpienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
6. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie trwania Konkursu,
Organizator może dokonać zmiany treści Regulaminu oraz warunków Konkursu.
7. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu
będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
V. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania
Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni
od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora zostały wskazane w punkcie I
ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego
reklamację, a także numer telefonu, które zostały podane w Karcie konkursowej, o
którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na
powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania
reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją
o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich,
uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wypełnienia karty
konkursowej
w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału
w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody,
jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej
z Regulaminem.
2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.

