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REGULAMIN KONKURSU „QUIZY BEZPIECZNA AUTOSTARDA 2020”  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „QUIZY BEZPIECZNA AUTOSTRADA 2020” zwanego 

dalej „Konkursem”, jest Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o., ul. 

Piotrkowska 17, 90-406 Łódź, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS 

pod nr KRS 0000439831;  NIP 725-206-38-48, REGON 101504515, Kapitał własny: 233 112,46 

zł opłacony w całości, w tym kapitał zakładowy 120.000,00 zł (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs jest organizowany na zlecenie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6691, NIP: 526-02-14-686, o kapitale zakładowym 

w wysokości: 179.851.957,00 zł zwaną dalej „Compensa”. 

3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, 

Compensy i uczestników Konkursu (dalej zwani „Uczestnikami”) oraz reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników 

Konkursu. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

4. Konkurs będzie się składał z 8 niezależnych etapów przeprowadzanych w okresie od 

października 2020 r. do maja 2021 r. Każdy etap będzie składał się z quizu i opisowego zadania 

konkursowego. W każdym etapie Konkursu dla Uczestników na stronie 

www.bezpiecznaautostrada.pl będzie dostępny jeden quiz i zadanie opisowe (dokładny 

harmonogram dostępności quizów i zadań opisowych określony jest w dziale I pkt 6 Regulaminu). 

Rozwiązanie quizu polega na odpowiedzi na 9 z 9 pytań zamkniętych. W przypadku udzielenia 

wszystkich poprawnych odpowiedzi w ramach quizu Uczestnik przechodzi do zadania opisowego 

danego etapu Konkursu i zyskuje możliwość gry o nagrody. Zadanie opisowe polegać będzie na 

udzieleniu odpowiedzi na pytanie z zakresu bezpieczeństwa na drodze i kultury jazdy wśród 

kierowców. Spośród Uczestników Konkursu w danym etapie, którzy poprawnie odpowiedzą na 

wszystkie pytania zamknięte quizu, wykonają opisowe zadanie konkursowe oraz spełnią inne 

wymagania określone poniżej, komisja konkursowa określona w dziale I pkt 16 Regulaminu 

(zwana dalej „Komisją Konkursową”) wyłoni wedle kryteriów określonych w dziale VI pkt 4 

Regulaminu 13 zwycięzców danego etapu Konkursu, z których: 

- trzech otrzyma Nagrodę Główną o wartości  200 zł brutto 

- dziesięciu otrzyma Nagrodę II Stopnia o wartości 40 zł brutto 
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Łącznie we wszystkich  8 etapach Konkursu zostanie wyłonionych 104 zwycięzców. 

Zgłoszenie przyjmowane są przez cały miesiąc trwania danego Quizu.  Nagrody przyznawane są 

po zakończeniu każdego z etapów Konkursu. Szczegóły odnośnie przyznawania nagród opisane 

są w dziale VI pkt. 2. 

5. Fundatorem Nagród jest Compensa. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Łącznie odbędzie się 8 quizów i zadań opisowych (każdy z nich na zasadach jak opisany w 

dziale 1 pkt 4) po jednym quizie i zadaniu opisowym w każdym etapie Konkursu. Quizy 

numerowane są od 1 do 8. Każdy uruchomiany jest w pierwszym dniu kolejnego miesiąca 

zaczynając od 01.10.2021 i wraz z zadaniem opisowym dostępny jest dla Uczestników (jest 

aktywny na stronie) przez dany miesiąc.  

Dokładne terminy etapów Konkursu i odbywających się w ich ramach quizów i opisowych zadań 

konkursowych są następujące:  

Etap 1 - QUIZ 1 i zadanie opisowe 1 – od 01.10.2020 do 31.10.2020 roku 

Etap 2 - QUIZ 2 i zadanie opisowe 2– od 01.11.2020 do 30.11.2020 roku 

Etap 3 - QUIZ 3 i zadanie opisowe 3 – od 01.12.2020 do 31.12.2020 roku 

Etap 4 - QUIZ 4 i zadanie opisowe 4 – od 01.01.2021 do 31.01.2021 roku 

Etap 5 - QUIZ 5 i zadanie opisowe 5 – od 01.02.2021 do 28.02.2021 roku 

Etap 6 - QUIZ 6 i zadanie opisowe 6 – od 01.03.2021 do 31.03.2021 roku 

Etap 7 - QUIZ 7 i zadanie opisowe 7 – od 01.04.2021 do 30.04.2021 roku 

Etap 8 - QUIZ 8 i zadnie opisowe 8 – od 01.05.2021 do 31.05.2021 roku 

7. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie www.bezpiecznaautostrada.pl (zwanej dalej 

„Stroną Internetową”) i na tej Stronie Internetowej przyjmuje zgłoszenia do Konkursu. Zgłoszenia 

do Konkursu będą się odbywać zgodnie z terminami odbywania się poszczególnych etapów 

Konkursu. W quizach i zadaniach opisowych można wziąć udział w wyznaczonych termiach 

określonych w dziale I pkt 6 regulaminu. 

8. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny, dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia 

wymogów, o których mowa w Regulaminie – w szczególności podania danych i wyrażeniu zgód, 

o których mowa w dziale I pkt 10.   

9. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej. 

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) podanie we wskazanych polach następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres 

e-mail oraz opcjonalnie podanie numeru telefonu.  

b) zaakceptowanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, poprzez zaznaczenie 

przycisków „checkbox”; 

http://www.bezpiecznaautostrada.pl/
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12. Regulamin może być pozyskiwany, odtwarzany i utrwalany przez Uczestników Konkursu. 

Zaakceptowanie przez Uczestnika Konkursu Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z usług 

świadczonych na podstawie Regulaminu przy pomocy Strony Internetowej jest momentem 

zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą 

elektroniczną jest Organizator i Uczestnik Konkursu. Umowa o świadczenie usług drogą 

elektroniczną zostaje rozwiązana z momentem zakończenia korzystania z usług świadczonych 

przez Organizatora przy pomocy Strony Internetowej.  

13. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia 

działu VII Regulaminu. Uczestnik Konkursu korzystając ze Strony Internetowej ma zakaz 

dostarczania treści o charakterze bezprawnym, co upoważnia Organizatora do 

natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenia usług drogę elektroniczną z Uczestnikiem 

Konkursu, jak również do wykluczenia Uczestnika Konkursu z dalszego udziału w Konkursie, o 

czym taki uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres 

e-mail. 

14. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze 

standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom 

Konkursu przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator 

zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi 

świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do 

treści przekazu składającego się na tę usługę, W razie przerw w działaniu Strony Internetowej, 

modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich 

Uczestnika Konkursu poprzez udostępniony mu adres e-mail Uczestnika Konkursu lub na Stronie 

Internetowej. 

15. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu 

Uczestnik Konkursu musi zapewnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy 

ze Stroną Internetową: dostęp do sieci Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW 

(Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox 

w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz 

włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies; posiadać 

konto e-mail, i mieć możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie 

www.bezpiecznaautostrada.pl mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, 

Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies.   

16. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. W skład Komisji 

Konkursowej wchodzi łącznie czterech przedstawicieli Organizatora i Compensy. 

17. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r.   

http://www.bezpiecznaautostrada.pl/
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18. Wszelka komunikacja z Uczestnikiem Konkursu w ramach Konkursu będzie odbywać się 

elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika Konkursu. 

II NAGRODY 

1. Nagrodą Główną w konkursie jest „karta na paliwo BP SuperCard” o wartości 200 zł, do 

wykorzystania na wszystkich stacjach paliw BP w Polsce. 

2. Nagrodą II stopnia jest wzięcie udziału w e-szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

organizowanego przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

3. Powyższe Nagrody są podzielone w równych częściach na każdy etap Konkursu. Szczegółowe 

informacje w zakresie Nagród i sposobu ich odbioru zostały określone w dalszej części 

Regulaminu. 

4. Uczestnicy, którzy wygrają nagrody, zobowiązani będą do przesłania na adres mailowy (z 

którego dostaną informację o wygranej) potwierdzenia odebrania nagrody. Potwierdzenie należy 

napisać w treści maila.  

 

III UCZESTNICY KONKURSU  

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy Compensy. 

3. Uczestnicy Konkursu, którzy nie dopełnią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną wykluczeniu  

z udziału w Konkursie. W szczególności dotyczy to sytuacji podania nieprawdziwych lub 

niepełnych danych osobowych.  

IV PRAWA ORGANIZATORA   

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników 

Konkursu, których działania (w tym zgłoszone w konkursie odpowiedzi) sprzeczne są z dobrymi 

obyczajami, naruszają zasady współżycia społecznego, naruszają uzasadnione interesy 

Organizatora i Compensy, godzą w ich wizerunek, naruszają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, naruszają prawa osób trzecich (w tym prawa na dobrach niematerialnych) lub 

dobra osobiste Organizatora, Compensy, bądź osób trzecich lub naruszają postanowienia 

Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczania z udziału w Konkursie 

Uczestników, którzy dopuszczą się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad 

funkcjonowania Konkursu, działań mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Strony 

Internetowej.   
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2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Strona Internetowa nie stanowi narzędzia do utrwalania 

i przechowywania odpowiedzi zgłoszonych przez niego w ramach Konkursu.   

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Organizator Konkursu nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane 

z działaniem dostawców usług internetowych Uczestnika, które mogłyby mieć wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie jak również za naruszenie przez Uczestników 

praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.   

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub 

odwołania Konkursu, bez jego rozstrzygnięcia. W takim przypadku Organizator poinformuje 

Uczestników na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących 

Konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. 

V SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wymagania, o których mowa w Dziale I pkt 10 

Regulaminu, w czasie trwania Konkursu.  

2. Zgłoszenia do danego etapu Konkursu złożone po upływie terminu składania zgłoszeń w danym 

etapie Konkursu  nie będą brane przez Komisję Konkursową pod uwagę przy wyborze 

zwycięzców.  

3. Uczestnik Konkursu biorąc udział  konkursie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do utworu, jaki stanowi zgłoszony opis w ramach opisowego 

zadania konkursowego. Opis ten jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości 

o oryginalnym charakterze i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów 

trzecich. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w zakresie prawdziwości 

powyższego oświadczenia.  

4. Uczestnik oświadcza, że w chwili zgłoszenia w Konkursie udziela nieodpłatnej niewyłącznej 

licencji na okres 2 lat na rzecz Organizatora i Compensa do korzystania z utworu jaki stanowi 

zgłoszony przez Uczestnika opis w ramach opisowego zadania (dalej zwanego „utworem”), bez 

ograniczenia terytorium, z prawem udzielania sublicencji, a Organizator, w imieniu swoim 

i Compensa, licencję przyjmuje. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej  – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, także 

w formie dźwiękowej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

d) rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych Organizatora 

i Compensy oraz profilach na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn itp.); 

e) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany). 

5. Organizator, Compensa, każdy z osobna w ramach uzyskanej niezależnie licencji, uprawniony 

jest do wykorzystywania utworu w materiałach reklamowych (jako element ulotek, katalogów, 

broszur itp.), prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, 

informacjach prasowych w tym na stronach internetowych: www.bezpiecznaautostrada.pl, 

www.centrumbrd.pl, www.compensa.pl oraz na fanpage’ach „Compensa Polska” i „Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w serwisie Facebook oraz na Instagramie Compensa 

Polska. Organizator i Compensa, każdy z osobna w ramach uzyskanej niezależnie licencji, 

uprawniony jest do tworzenia i wykorzystywania, w tym rozporządzania, opracowań utworu, 

tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany) na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji.  

6. W zakresie wykorzystania licencji do utworu, Uczestnik wyraża zgodę na oznaczanie jego 

autorstwa danego utworu poprzez podpisanie utworu: imieniem i nazwiskiem Uczestnika.  

7. Organizator zastrzega, że prace, które naruszają prawo, zasady moralności, dobre obyczaje, 

godność lub prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane 

z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią nie zostaną 

dopuszczone do udziału w Konkursie. 

 

VI ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE   

1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy wykonali prawidłowo rejestrację, odpowiedzieli 

poprawnie na pytania zamknięte w ramach danego quizu, wykonali opisowe zadanie konkursowe 

i spełnili wszystkie dodatkowe wymagania zawarte w Regulaminie w sekcji I w punkcie nr 10. 

2. Po upływie terminu składania zgłoszeń konkursowych w danym Etapie Konkursu określonym w 

Dziale I pkt 6 Regulaminu, Komisja Konkursowa, w drodze obrad i głosowania wyłoni (nie później 

http://www.bezpiecznaautostrada.pl/
http://www.centrumbrd.pl/
http://www.compensa.pl/
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jednak niż do 14 dni po zakończeniu danego etapu Konkursu) spośród wszystkich Uczestników, 

którzy w tym etapie Konkursu udzielili poprawnych odpowiedzi na 9 zamkniętych pytań 

konkursowych i udzielili odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe 13 zwycięzców w danym 

etapie Konkursu ), którym zostaną przyznane Nagrody;  

a) dla trzech zwycięzców po jednej Nagrodzie Głównej. 

b) dla 10 zwycięzców po jednej Nagrodzie II stopnia  

3. Zwycięzcy mogą zostać nagrodzeni tylko raz w danym etapie Konkursu, niezależnie od liczby 

dokonanych zgłoszeń, otrzymując jedną z wymienionych powyżej Nagród. W przypadku gdy 

Uczestnik dokona większej ilości zgłoszeń w danym etapie Konkursu Komisja Konkursowa bierze 

pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie, pozostałe pozostawiając bez rozpoznania. Zwycięzcy 

danego etapu Konkursu mogą brać udział w kolejnych etapach Konkursu i wygrywać kolejne 

Nagrody. 

4. Ostateczną decyzję o wyborze zwycięzców i podziale Nagród między nimi lub o zakończeniu 

Konkursu bez rozstrzygnięcia i bez przyznania Nagród podejmuje Komisja Konkursowa. 

Wybierając zwycięzców Konkursu i przyznając im Nagrody określonego stopnia, Komisja 

Konkursowa kierować się będzie w szczególności tym, która z odpowiedzi na opisowe zadanie 

konkursowe będzie najciekawsza, najtrafniejsza, najatrakcyjniejsza i poprawna merytorycznie i 

językowo.  

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 14 dni po dacie zakończenia każdego z 

etapów Konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie odbioru Nagrody 

drogą elektroniczną (poprzez e-mail) z wymaganą opcją potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w ciągu 7 kalendarzowych od dnia 

rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu przez Komisję Konkursową. 

6. W odpowiedzi na wiadomość o wygranej, dany zwycięzca jest zobowiązany do udzielenia 

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej wiadomości 

zwrotnej zawierającej:  

a) w przypadku Nagrody Głównej – adres korespondencyjny w celu wysłania karty zakupowej; 

c) w przypadku Nagrody II stopnia – adres mailowy do uzyskania dostępu do platformy z  e-

szkoleniem. 

7. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi zwrotnej na wiadomość o wygranej w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora lub podania niepełnych lub 

nieprawdziwych danych, o których mowa  w ust. 6 powyżej lub braku możliwości realizacji 

Nagrody z innych przyczyn leżących po stronie zwycięzcy lub innych przyczyn niezależnych od 
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Organizatora, zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostaje do swobodnej dyspozycji 

Compensy i może być przeznaczona na inne, związane lub niezwiązane z Konkursem cele.  

8. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu w terminie do 15 dni roboczych od daty 

otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki nagrody (decyduje data nadania przesyłki 

z Nagrodą).  

9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inną nagrodę ani na ekwiwalent 

pieniężny. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione przez Uczestnika Konkursu na inną 

osobę. 

10. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego 

Regulaminu. 

VII REKLAMACJE 

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, powinny być przesyłane drogą elektroniczną, 

na adres info@bezpiecznaautostrada.pl.  

2. Każda reklamacja powinna zawierać:  a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;  

b) adres e-mail Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;  c) dokładny opis i powód 

reklamacji oraz d) wnioskowany sposób załatwienia reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli 

Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji.  

5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony 

pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub inny adres e-mail wskazany 

w treści reklamacji jako adres, na który odpowiedź na reklamacje ma być przesłana. 

6. Niezależnie od zgłaszanej reklamacji, Uczestnikowi przysługuje pełne prawo do dochodzenia 

swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

VIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorami  danych osobowych są: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 

Warszawa), (dalej jako „Administrator”) (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe 

mailto:info@bezpiecznaautostrada.pl
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Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail 

centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres 

Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) 

2. Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu obsługi 

uczestnictwa w Konkursie, rozliczenia podatkowego Nagród (w przypadku zwycięzców), wydania 

Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach dowodowych. Podstawę 

przetwarzania stanowi akceptacja regulaminu przez uczestnika oraz uzasadniony interes 

Administratora Danych w zakresie realizacji konkursu. Po wygaśnięciu celów przetwarzania, dane 

zostaną trwale usunięte i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu. Dane nie będą 

udostępniane odbiorcom danych.    

4. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przetwarzanie 

odbywa się w celach określonych w ust. 3 powyżej przetwarzane będą w szczególności 

następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: 

b. w przypadku wszystkich Uczestników: odpowiedzi udzielone przez Uczestników, płeć, imię 

i nazwisko, wiek, adres e-mail;  

c. w przypadku Zwycięzców Nagrody Głównej dodatkowo: adres zamieszkania; 

d. w przypadku osób zgłaszających reklamację: imię i nazwisko, adres zwrotny, numer telefonu, 

dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych 

oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W 

zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

5. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Korespondencje w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: 

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź CBRD 

bądź na następujący adres poczty  elektronicznej: info@bezpiecznaautostrada.pl.  

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

mailto:info@bezpiecznaautostrada.pl
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1. Uczestnikom Konkursu oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem dla Zwycięzców Konkursu 

nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

2. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika będącego zwycięzcą. 

3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestników. 

4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa 

polskiego.   

5. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu których strony nie zdołają rozstrzygnąć 

polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny. 

 

 


