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REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO 2021 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest JCK S.A. z siedzibą w Świdnicy 58-100, przy ul. Kazimierza 

Odnowiciela 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowego Rejestru Sądowego sąd 

rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy krajowego 

rejestru sądowego pod numerem KRS 0000881422, NIP: 8842754815, o kapitale zakładowym 

105.000 zł w całości opłacony (dalej jako „Organizator Promocji” lub „Organizator”). 

2. Zadaniem w Konkursie jest stworzenie krótkiego, oryginalnego filmu o tematyce związanej z 

kreowaniem pozytywnego wizerunku marki Car For Friend – Auta dla Przyjaciół. 

3. Informacja o Konkursie oraz niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie 

internetowej, na której Organizator informuje o swoich usługach: www.carforfriend.pl 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Klientów JCK S.A. (Car For Friend – Auta dla Przyjaciół) 

2. Klientem jest każda osoba, która skorzystała z usłóg JCK S.A. od 01.2019r. do 30.06.2021r.  

3. Konkurs trwa od 10.06.2021r. do 10.08.2021r., przy czym ostateczny termin wysłania filmu to 

30.07.2021r.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu. 

5. Film konkursowy musi spełniać następujące wymagania: 

 powinien trwać nie dłużej niż 30 sekund 

 w treści filmu powinny pojawić się odpowiedzi na następujące pytania: 

- Dlaczego Kient/uczestnik konkursu zdecydował się na usługi Car For Friend? 

-  Z czego Klient/uczestnik jest najbardziej zadowolony po realizacji usługi Car For Friend? 

-  Gdzie Klient/uczestnik Konkursu zamierza pojechać na wakacje? 

 powinien być przesłany na adres jck@autadlaprzyjaciol.pl w formacie MP4 lub WAV 

lub 

 link do filmu zamieszczonego na kanale YouTube, powinien być przesłany na adres 

jck@autadlaprzyjaciol.pl .  

4. Plik z filmem lub link do filmu powinien być przesłany pocztą elektroniczną w wiadomości e-

mail, w której powinny znaleźć się imiona i nazwiska autorów. 

http://www.carforfriend.pl/
mailto:jck@autadlaprzyjaciol.pl
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5. Przesłanie filmu lub linku do filmu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu. 

6. Zgłoszenie do Konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie praw autorskich w całości 

na rzecz Organizatora w zakresie powielania, a także wprowadzania ich do pamięci 

komputera, umieszczania na serwerach oraz do publicznego odtwarzania. 

III. KRYTERIA OCENY FILMÓW I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Przy ocenie filmów brana pod uwagę będzie treść, wykonanie i oryginalność pomysłu. 

2. Filmy ocenione będą przez jury, w skład którego wejdą organizatorzy Konkursu. 

3. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 10.08.2021r. 

4. Nagrody: 

 Najlepszy film (Nagroda Główna):  3.000 PLN 

 Najlepszy montaż i/lub efekty (Nagroda Marketingu): bak paliwa (do 400 PLN) oraz 500 

PLN 

 Nagroda publiczności - (Najwięcej like-ów na facebook.pl – szczegóły na fanpage Car For 

Friend):  bak paliwa (do 400 PLN) 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu 

systemów informatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 

3. Po zakończeniu konkursu filmy można będzie oglądać w na stronie internetowej 

Organizatora. 

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.carforfriend.pl 

VIII. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Akcji Promocyjnej, w 

rozumieniu art. 4 ust. 7 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), jest: JCK S.A. ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 58-100 

Świdnica, NIP: 8842754815. 
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2. Informacje szczegółowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z 

Konkursem, a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe 

administrator w danych, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych i wiele innych 

informacji dostępne są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.carforfriend.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a. przeprowadzenia Konkrsu, zawarcia umowy ubezpieczenia, wydania Bonus w (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO); 

b. obowiązkowej administracji podatkowo - księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z art. 74 ustawy z dn. 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci oraz art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); 

c. rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

4. Zakres danych udostępnianych Organizatorowi na skutek udziału w Konkursie obejmuje: 

a. dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko 

b. dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu; 

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w 

bazie Organizatora na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Prawa uczestników Konkursu, związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały 

określone w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.carforfriend.pl 

http://www.carforfriend.pl/

