REGULAMIN KONKURSU
DLA KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW MAN
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu dla kierowców ciągników MAN (dalej „Konkurs”) jest spółka pod
firmą MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Aleja Katowicka 9, 05-830
Nadarzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000042934, NIP: 5342169325, REGON: 017366742, kapitał zakładowy w
wysokości 55.215.500 złotych (dalej „Organizator”).
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).
3. Niniejszy Konkurs trwa od 01.10.2020 r. do 31.01.2021 r.

§2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba
wyznaczone przez klienta Organizatora, który zawarł z Organizatorem umowę użyczenia
pojazdu MAN, a która zarejestrowała się poprzez aplikację MAN (dalej „Uczestnik”).
2. Zgłoszenie Uczestnika przez klienta należy dokonać poprzez przesłania oświadczenia na
adres e-mail akademia@man.eu w czasie obowiązywania umowy użyczenia pojazdu, o
której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że nie później niż do 31.12.2020 r.
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie przez czas trwania umowy użyczenia
pojazdu, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy użyczenia
pojazdu skutkuje automatycznym zakończeniem udziału danego Uczestnika w Konkursie.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest pobranie bezpłatnej aplikacji MAN Driver (dostępna do
pobrania w App Strore oraz Google Play) oraz rejestracja aplikacji poprzez przesłanie na
adres akademia@man.eu danych Uczestnika:
imię, nazwisko, numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail.
5. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link rejestracyjny na platformę
RIO. Uruchomienie aplikacji MAN Driver będzie możliwe po nadaniu przez Uczestnika
indywidualnego hasła.
6. Każde zarejestrowanie się Uczestnika jest jednoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał
się z treścią Regulaminu Konkursu, zrozumiał go, akceptuje i przyjmuje jego warunki.

§3 Zasady Konkursu
1. Rozliczenie Konkursu następować będzie następować będzie na poniższych zasadach:
a. Etap I: Uczestnictwo w ramach umowy użyczenia pojazdu, która weszła w życie w
październiku 2020 r. – rozliczenie do 7 dnia roboczego grudnia 2020 r.
b. Etap II: Uczestnictwo w ramach umowy użyczenia pojazdu, która weszła w życie w
listopadzie 2020 r. – rozliczenie do 7 dnia roboczego stycznia 2020 r.
c. Etap III: Uczestnictwo w ramach umowy użyczenia pojazdu, która weszła w życie w
grudniu 2020 r. – rozliczenie do 7 dnia roboczego lutego 2020 r.
2. Po zakończeniu każdego z etapów, wskazanych w ust. 1 pkt a – c powyżej, Organizator
wyłoni:

a. 10 (dziesięciu) najlepszych Uczestników, którzy w ciągu pięciu (5) dni następujących
po sobie, w czasie trwania Konkursu, osiągnęli najwyższy wskaźnik RIO (dalej łącznie
„Zwycięzcy” a każdy z osobna „Zwycięzca”). Pięć dni, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym wybieranych jest przez Organizatora dla każdego Uczestnika na
podstawie danych wygenerowanych w aplikacji MAN Driver, do których Organizator
ma dostęp;
b. Uczestników, którzy w terminie wskazanym w pkt. a powyżej osiągnęli wskaźnik RIO
w wysokości 88% lub wyższy,
o czym poinformuje w terminach określonych w ust. 1 pkt a – c powyżej.
3. Wskaźnik RIO ustalany jest na podstawie następujących danych zebranych w terminie, o
którym mowa w ust. 2 powyżej: średniego zużycia paliwa podczas jazdy, długości trasy,
średniej masy całkowitej oraz efektywności.

§4 Wyniki Konkursu
1. Wyniki konkursu po zakończeniu każdego z etapów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt a – c
będą zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu
społecznościowym w aplikacji Facebook, a także zostaną przesłane Uczestnikom w formie
informacji mailowej przesłanej przez opiekuna handlowego danego klienta.
2. Każdy z Uczestników może śledzić na bieżąco swoje wyniki w aplikacji MAN Driver.

§5 Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymują następujące nagrody:
a. za zajęcie miejsca od 1 do 3 – nagroda w postaci vouchera na kwotę 2.000 zł (słownie:
dwa tysiące złotych);
b. za zajęcie miejsca od 4 do 6 – nagroda w postaci vouchera na kwotę 1.500 zł (słownie:
tysiąc pięćset złotych);
c. za zajęcie miejsca od 7 do 10 – nagroda w postaci vouchera na kwotę 1.000 zł
(słownie: tysiąc złotych).
2. Vouchery można wykorzystać w punktach serwisowych MAN Trucks, których lista znajduje
się na stronie internetowej Organizatora, w celu zamówienia i opłacenia gadżetów z MAN
Shop lub dostępnych w danym MAN Shopie elementów wyposażenia pojazdów, w terminie
do 31.03.2021 r.
3. Vouchery zostaną przekazane Zwycięzcom pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane
przy rejestracji.
4. Każdy Uczestnik, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt b otrzyma głośnik JBL model GO2 oraz
kurtkę sygnowaną logo MAN.
5. Zwycięzca nie może przekazać nagrody osobie trzeciej.
6. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
7. Zwycięzca w żadnym przypadku nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny
§6 Reklamacje
1. Organizator rozpatrzy wszystkie reklamacje dotyczące wyników w ramach Konkursu
skierowane na adres e-mail Organizatora akademia@man.eu na bieżąco przez Uczestników.
2. Reklamacje będą weryfikowane na podstawie danych służących za podstawę do rozliczenia
Konkursu, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od ich otrzymania. Reklamacje, które
wpłyną na inny adres mailowy niż wskazany w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku kwestii spornych Organizator powoła 3 (trzy) osobą komisję, w celu
rozpatrzenia kwestii spornej.
4. Konkursu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

§7 Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych
powodów w każdym czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych
Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed zmianą Regulaminu.
2. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika.

§8 Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Konkursie będzie się odbywało na
podstawie przepisów 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych jest MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Wolicy, Aleja Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042934, NIP:
5342169325, REGON: 017366742, kapitał zakładowy w wysokości 55.215.500 złotych.
3. Dane Uczestnika będą służyły:
a. do realizacji Konkursu – przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu (na
podstawie zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie
b. w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych (na podstawie Art. 6 ust.
1 lit c RODO) – przez czas wymagany prawem,
c. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, w celu wykazania zgodności z
prawem w razie kontroli oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk – przez czas,
przez który można dochodzić roszczeń w związku z udziałem w Konkursie.
4. Uzyskanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu nie jest
wymogiem ustawowym ani umownym, jeśli jednak Uczestnik odmówi udzielenia zgody, nie
będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
5. Uczestnik, który wziął udział w Konkursie ma prawo do:
a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres
akademia@man.eu ; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
b. żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora,
c. sprostowania (poprawiania) danych,

d. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
e. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych
przez Administratora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,
f.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Zakres każdego z praw określonych w ust. 5 pkt a – f powyżej oraz sytuacje, w których
można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia
Uczestnik może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu
przetwarzania danych.
7. Dane osobowe, dane firmy mogą być przekazywane podwykonawcom, działającym w
imieniu Administratora, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego.
8. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe, dane firmy przetwarzane są niezgodnie z
prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane kontaktowe Administratora to: MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o., Wolica, Aleja
Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange
Polska: dane.osobowe@man.eu

………………………….., dnia …………………2020 r.
ZGODA
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku
przez MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o., z siedzibą w Wolicy przy alei Katowickiej 9, 05-830
(poczta Nadarzyn) (dalej „MAN”), poprzez utrwalenie go w formie fotografii lub wideo przez
MAN lub przez działające na jej zlecenie podmioty trzecie w związku z udziałem w konkursie
dla kierowców.
Przekazuję nieodpłatnie MAN, czasowo i merytorycznie nieograniczone prawo do
wykorzystywania z dowolną częstotliwością zdjęć i wideo mojej osoby (np. portretów, zdjęć
grupowych) w formie niepoddanej obróbce, obrobionej lub przekształconej w całości lub
częściowo, w postaci fizycznej lub niematerialnej, dla potrzeb publikacji wewnętrznych i
zewnętrznych. Powyższa zgoda obejmuje także wykorzystywanie zdjęć w prasie, w Internecie
i w Intranecie MAN. MAN może wykorzystywać zdjęcia poddane technologii transferu,
nośników i pamięci (w szczególności elektronicznej obróbce obrazu) publicystycznie do celów
ilustracyjnych a także reklamowych.

…………………………………………
Czytelny podpis

KLAUZULA INFROMACYJNA
1.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAN Truck & Bus Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Aleja
Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych
osobowych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, proszę skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@man.eu.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zdjęć i filmów w związku z udziałem w Konkursie dla kierowców
przez Administratora oraz dla potrzeb ich publikacji w wewnętrznych i zewnętrznych portalach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

3.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla
realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być
również udostępnianie podmiotom finansującym oraz podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do promocji usług i produktów Administratora lub
wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego
przechowywania dokumentów księgowych.

5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj
się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany
powyżej.

6.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając
Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

