
REGULAMIN KONKURSU 

„#kamperowelove” 

[„Regulamin”] 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem konkursu jest UNITY LINE LIMITED z siedzibą w Limassol (Cypr), 

działający przez swój oddział: Unity Line Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce, Plac Rodła 

8, 70-419 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS 0000487684, NIP 3020001748, REGON 321457024 [„Organizator”]. 

1.2 Konkurs organizowany jest pod nazwą: „#kamperowelove” [„Konkurs”]. 

1.3 Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 5.07.2021, a kończy się 30.09.2021, jednak 

trwa nie dłużej niż do wydania wszystkich nagród przewidzianych niniejszym 

Regulaminem.  

1.4 Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest 

odpowiedzialny za ufundowanie nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz 

zwycięzców Konkursu.  

 

2. ZASADY KONKURSU 

2.1 Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie będące pracownikami Organizatora, jak również członkami ich 

rodzin  [„Uczestnicy”]. 

2.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez moduł aplikacji Messenger. 

2.3 Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2.4 Konkurs składa się z siedmiu tur, które trwają po dwa tygodnie każda [„Tury”]. 

2.5 Konkurs polega na udzieleniu w każdej Turze odpowiedzi na pytania zamknięte oraz 

otwarte.  

2.6 W każdej Turze zostanie nagrodzone dziesięć osób [„Nagroda w Turze”]. 

2.7 Od momentu uzyskania prawa do nagrody Uczestnik staje się zwycięzcą Konkursu. 

2.8 Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie i w danej Turze tylko jeden raz.  

 

3. NAGRODY 

3.1 Nagrodami w Turze są nagrody określone w Specyfikacji Nagród stanowiącej załącznik nr 

1 do Regulaminu. 

3.2 Nagrody w Turze nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani równowartość 

pieniężną.  

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w Turze. 

3.4 Organizator nie ponosi od odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Turze. 

3.5 Odbiór nagród przyznanych zwycięzcom w Konkursie odbywa się w Biurze Turystycznym 

Unity Line, pl. Rodła 8, Szczecin, po okazaniu przez Uczestnika dowodu tożsamości. 

3.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy 

Konkursu z przyczyn od niego niezamierzonych, w szczególności niepodania wymaganych 

danych lub podania błędnych danych przez zwycięzcę. 

3.7 Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika w związku z realizacją Konkursu 

jest ograniczona do wysokości wartości uzyskanej przez niego nagrody. 

3.8 Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na profilu Organizatora na portalu 

społecznościowym Facebook lub powiadomiony za pośrednictwem aplikacji Messenger, w 



ciągu 7 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzców. Zwycięzca zobowiązany jest 

skontaktować się z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło ogłoszenie 

lub powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, celem ustalenia wszystkich 

danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody pod rygorem 

utraty prawa do nagrody.  

3.9 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku: 

a. wyczerpania zapasów nagród; 

b. nie potwierdzenia przez Uczestnika realizacji nagrody w terminie ustalonym z 

Organizatorem; 

c. zakończenia okresu trwania Konkursu; 

d. niewyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych; 

e. stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 

 

4. OBOWIĄZEK PODATKOWY 

4.1 Organizator informuje, iż Nagrody w Turze są zwolnione z podatku dochodowego od osób 

fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

5.      DANE OSOBOWE 
5.1  Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników [„Dane osobowe”]. 

5.2  Organizator nie ma przedstawiciela. 

5.3  Organizator przetwarza Dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, 

s.1) [„RODO”]. 

5.4  W związku z realizacją Konkursu Organizator jest Administratorem Danych Osobowych. 

5.5  Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych 

dostępny jest pod adresem e-mail: kamila.karaczewska@unityline.pl  

5.6   Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników 

Konkursu w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku 

zwycięzców dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu oraz danych niezbędnych do 

dopełnienia przewidzianych prawem obowiązków podatkowych, w tym w szczególności 

Numeru Identyfikacji Podatkowej lub numeru PESEL. 

5.7.   Przetwarzanie Danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji Konkursu 

(prawidłowe wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie im nagród), tj. na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO oraz w celach marketingowych i reklamowych Organizatora polegających 

na przesyłaniu Uczestnikom informacji o Konkursie oraz przesyłaniu Uczestnikom ofert 

Organizatora w przyszłości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

5.8.   Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do 

wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród oraz okresu reklamacyjnego, a następnie 

przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez Organizatora na 

mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, po czym zostaną trwale usunięte.  

5.9  Organizator nie będzie przekazywać Danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 



5. 10 Dane osobowe nie będą służyły do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołuje 

wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Uczestnika. 

5.11 Uprawnienia Uczestnika związane z przetwarzaniem przez Organizatora Danych 

osobowych są zawarte w rozdziale III RODO. W każdym czasie Uczestnik jest uprawniony 

do żądania: (i) dostępu do Danych osobowych, (ii) sprostowania Danych osobowych, (iii) 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, (iv) wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Danych osobowych (w szczególności poprzez wysłanie e-mail na 

adres: [kamila.karaczewska@unityline.pl]); (v) przeniesienia Danych osobowych oraz do 

(vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.12 Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przystąpienia Uczestnika do 

Konkursu oraz odbioru nagrody. 

5. 13 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego Danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. 14 Informacje zawarte w niniejszym ustępie mogą ulec zmianie. W takim przypadku 

Organizator poinformuje Uczestnika o ich zmianie, przy czym taka zmiana informacji nie 

będzie stanowiła zmiany Konkursu i nie wymaga akceptacji Uczestnika. 
 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

6.2 Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną treść.  

6.2 Konkurs podlega prawu polskiemu.  

6.3 Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia [30.09.2021] wyłącznie na 

adres korespondencyjny e-mail [adrianna.galisiewicz@unityline.pl]. 

6.4 Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 7 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia. 

6.5 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. 

Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

6.6 Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu. Zmieniony Regulamin 

wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie 

www.unityline.pl. 

6.7 Organizator uprawniony jest do odwołania lub wcześniejszego zakończenia Konkursu w 

każdym czasie, bez podawania przyczyny. 

6.8 Organizator ustanawia adres korespondencyjny [adrianna.galisiewicz@unityline.pl] dla 

wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO REGULAMINU KONKURSU 

„[#kamperowelove]” 
 

SPECYFIKACJA NAGRÓD 

http://www.unityline.pl/


 
Organizator przyzna w Konkursie następujące Nagrody: 

 

I. Nagrody w Turze i ich wartość: 

1-2 miejsce duży zestaw gadżetów (łączna wartość netto: 185zł) 
 

 „Busem przez świat. Poradnik podróży samochodowych i vanlife’u”    
 powerbank, 
 pendrive, 
 torba bawełniana,  
 kubek termiczny,  
 peleryna przeciwdeszczowa,  

 
3-5 miejsce średni zestaw gadżetów (łączna wartość netto: 100zł) 
 

 powerbank,   
 torba bawełniana, 
 koszulka, 
 kubek termiczny,  

 
6-10 miejsce mały zestaw gadżetów: (łączna wartość netto: 50zł) 
 

 torba bawełniana,  
 kubek termiczny, 
 brelok,  

 

 

 

 

 


