
Regulamin konkursu  

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursów (dalej „Konkursy”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu 

sklep.MOTOGO.pl jest: MOTOGO Wojciech Żyła Spółka Komandytowa z siedzibą w Tenczynku, 

ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział 

XI Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość sumy komandytowej: 200 000 PLN, KRS: 0000453513, 

REGON: 122795723, NIP: 5130234472 (dalej „Organizator”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursów jest Organizator. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz konieczny dla 

przystąpienia przez Uczestnika do udziału w Konkursie. 

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki organizacji konkursów, które Uczestnik 

akceptuje poprzez przystąpienie do Konkursu. 

5. Konkursy są przeprowadzane w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem 

www.facebook.com. 

6. Konkursy nie są sponsorowane, wspierane ani w żaden sposób powiązane z serwisem Facebook. 

7. Nadzór nad przebiegiem konkursów sprawują pracownicy Organizatora. 

II. Uczestnik konkursu 

1. Uczestnikiem konkursów może być pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest reprezentantem firmy 

posiadającej zarejestrowane konto ze statusem Studio Partnerskie MOTOGO na stronie 

www.sklep.motogo.pl wraz z uzupełnionymi danymi firmowymi – jak NIP, adres kontaktowy oraz 

numer telefonu (dalej: „Uczestnik”). 

 a. status Studio Partnerskie MOTOGO posiadają wszystkie firmy zarejestrowane w sklepie 

www.sklep.motogo.pl, które zostały dodane do grupy rabatowej Studia Partnerskie MOTOGO. 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, 

c) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,  

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook, 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie, 

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook 

g) jest reprezentantem firmy posiadającej zarejestrowane konto ze statusem Studio Partnerskie 

MOTOGO na stronie www.sklep.motogo.pl 

3. Uczestnikami konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy 

innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za 

członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych i rodzeństwo.  
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III. Nagrody  

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursach są towary i usługi wymienione w treści postów 

konkursowych opublikowanych na portalu Facebook, na profilu sklep.MOTOGO.pl @motogosklep. 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu 

1. Konkurs jest ogłaszany przez Organizatora w formie postu konkursowego na portalu 

społecznościowym Facebook na profilu sklep.MOTOGO.pl. Konkurs trwa od momentu zamieszczenia 

przez Organizatora postu konkursowego do daty wskazanej przez Organizatora w poście konkursowym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zakończenia konkursu.  

2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika zadania określonego w poście konkursowym, na 

portalu Facebook na profilu sklep.MOTOGO.pl. Termin i sposób wykonania zadania określa   

każdorazowo post konkursowy.  

3. Ocena sposobu wykonania zadań przez Uczestników i decyzja w sprawie wyłonienia zwycięzcy 

Konkursu należy wyłącznie do Organizatora.    

4. Po zakończeniu Konkursu Organizator dokona wyboru zwycięzcy i ogłosi go na portalu Facebook 

sklep.MOTOGO.pl pod adresem: www.facebook.com/motogosklep 

5. Organizator jest uprawniony do opublikowania zwycięskich odpowiedzi i materiałów w serwisie 

Facebook pod adresem: www.facebook.com/motogosklep  

V. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród. 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook oraz 

posiadanie zarejestrowanego konta firmowego ze statusem Studio Partnerskie MOTOGO na stronie 

www.sklep.motogo.pl. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania zawartego w poście konkursowym 

zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.IV.2 Regulaminu. 

3. Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana na stronie www.facebook.com/motogosklep 

4. Warunkiem uzyskania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest:  

a) przesłanie przez Uczestnika w terminie 48 godzin od momentu opublikowania przez Organizatora 

informacji o której mowa w pkt. IV.4 Regulaminu na fanpage`u www.facebook.com/motogosklep  

wiadomości prywatnej z następującymi danymi: 

- imię i nazwisko 

- adres korespondencyjny 

- numer telefonu 

- adres mailowy 

5. W przypadkach: nie wysłania przez Uczestnika wiadomości, o której mowa w pkt. V.4  Regulaminu 

lub wysłania tej wiadomości po ustalonym w tym punkcie Regulaminu terminie, Uczestnik traci prawo 

do nagrody. 

6. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom w terminie do 21 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. V.3. Regulaminu. 
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7. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez 

Uczestnika. Warunki wydania Uczestnikowi nagrody zostały określone w pkt. V.4 Regulaminu. 

8. Przyznane nagrody nie będą wymieniane na gotówkę, ani na inne towary lub usługi. Nagrodzonym 

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 

VI. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

konkursu, w tym  za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, 

w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne 

lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 

Uczestników w zakresie ich rzetelności i prawdziwości. Organizator zastrzega sobie prawo do 

podejmowania działań mających na celu usunięcie skutków naruszeń Regulaminu lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności 

uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 

Facebook (w szczególności informacji zawierających treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, 

jak i graficznej), 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka, 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich, 

d) ingerują w mechanizm działania konkursu, 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku, 

f) nie ukończyli 18 lat.  

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursów jest: MOTOGO Wojciech Żyła 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Tenczynku, ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek, miejsce rejestracji: Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość sumy 

komandytowej: 200 000 PLN, KRS: 0000453513, REGON: 122795723, NIP: 5130234472. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora  wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora jedynie przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród Uczestnikom, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami podatkowymi. 

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych, prawo ich 

poprawiania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy zostały zebrane z 



naruszeniem przepisów lub gdy ich przetwarzanie przez Organizatora jest już zbędne do realizacji celu 

dla którego zostały zebrane . 

5. Odwołanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oznacza utratę 

możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

VIII. Prawa autorskie 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w 

konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w 

konkursie, w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub 

korzystanie w inny sposób z mechanizmu konkursu lub jego elementów bez uzyskania wcześniej 

pisemnej zgody Organizatora. 

2. Wysłanie odpowiedzi przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem przez Uczestnika na rzecz 

Organizatora autorskich praw majątkowych (na zasadach niewyłącznej licencji, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych) do treści odpowiedzi, jak również oznacza wyrażenie przez Uczestnika 

zgody na korzystanie z przekazanej przez Uczestnika w ramach Konkursu odpowiedzi na wszelkich 

polach eksploatacji  określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursów lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być 

zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@motogo.pl i/lub za pomocą 

wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/motogosklep  lub 

pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach Regulaminu powinny zawierać imię, 

nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, opis naruszenia lub reklamowany przez Uczestnika 

opis niezgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, a w przypadku reklamacji również oczekiwany 

przez Uczestnika sposób jej załatwienia.   

3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni 

od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący 

się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na adres wskazany w korespondencji. 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2022. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 

https://sklep.motogo.pl/konkurs-dla-detailerow  
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