
 

 
Regulamin Konkursu „Bezpieczna jazda z LINK4” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Bezpieczna jazda z LINK4”. 

1.2. Organizatorem konkursu jest LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

1.3. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi przez Uczestnika na pytanie konkursowe zawarte we 

wpisie na fanpage’u LINK4 https://www.facebook.com/link4 w serwisie 

https://www.facebook.com/ za pomocą komentarza pod wpisem i zebraniu największej liczby 

kliknięć „Lubię to” uzyskanych od innych użytkowników Facebooka, zgodnie z dalszymi 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie 

udzielając odpowiedzi w komentarzu pod wpisem konkursowym. 

1.4. Konkurs trwa od dnia 17 września 2013 roku do dnia 19 września 2013 roku. 

 

2. DEFINICJE 

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie: 

2.1. LINK4 – LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000142452. 

2.2. Konkurs - konkurs „Bezpieczna jazda z LINK4” organizowany przez LINK4 i prowadzony na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.3. Regulamin - niniejszy regulamin konkursu „Bezpieczna jazda z LINK4” określający zasady i 

warunki prowadzenia Konkursu. 

2.4. Uczestnik – z uwzględnieniem postanowień pkt. 3, osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, która wyrazi chęć wzięcia udziału w konkursie i w tym celu odpowie 

na pytanie konkursowe zawarte we wpisie na fanpage’u LINK4 

https://www.facebook.com/link4 w serwisie http://www.facebook.com za pomocą komentarza 

pod wpisem. 

2.5. Komisja – specjalnie powołana komisja, składająca się z pracowników LINK4, która zweryfikuje 

liczbę kliknięć „Lubię to” i na tej podstawie zdecyduje o przyznaniu zaproszeń, na zasadach 

opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2.6. Nagroda – pojedyncze zaproszenia na szkolenie z bezpiecznej jazdy w Centrum Szkoleniowym 

Zawada w Bednarach organizowanym przez Sobiesław Zasada Centrum Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000322188. Termin szkolenia wyznaczony jest na 13 października 2013. 
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3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który: 

a) ma ukończone 18 lat, 

b) posiada aktywny i zweryfikowany profil na portalu Facebook oraz wyrazi chęć wzięcia udziału 

w konkursie przez odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte we wpisie na fanpage’u LINK4 

https://www.facebook.com/link4 w serwisie http://www.facebook.com udzieloną za pomocą 

komentarza pod wpisem. 

3.2. LINK4 zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli jego działania będą 

w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem, regulaminami obowiązującymi na 

portalu Facebook lub dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku, gdy: 

3.2.1. wypowiedzi Uczestnika zawierają: wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, 

propagandowe, religijne, sprzeczne z prawem lub przesadnie epatują nagością; 

3.2.2. stanowią reklamę innych podmiotów niż LINK4; 

3.2.3. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste lub prawa 

autorskie. 

3.3. W sytuacji, gdy Uczestnicy Konkursu uzyskają taką samą liczbę głosów, uprawniającą do 

otrzymania Nagrody, Komisja zarządzi dodatkowe zbieranie kliknięć „Lubię to” pod 

komentarzem we wskazanym przez siebie terminie na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

4. WARUNKI PRZYZNANIA NAGRÓD  

4.1. Zadaniem Komisji będzie sprawdzenie liczby kliknięć „Lubię to” uzyskanych przez danego 

Uczestnika od godziny 10:00 w dniu 17 września do godziny 16:00 w dniu 19 września 2013 r. 

W terminie 2 dni od zakończenia Konkursu, Komisja wybierze trzech laureatów, którzy zebrali 

największą ilość kliknięć „Lubię to” pod swoim komentarzem i przyzna im Nagrody. 

4.2. Warunkiem przyznania Nagrody jest wyrażenie przez laureata Konkursu zgody na: 

- przetwarzanie przez LINK4 jego danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu, 

- opublikowanie przez LINK4 na stronie internetowej www.link4.pl/blog listy laureatów 

(imienia i nazwiska). 

2.1. Odwołanie którejkolwiek z wyżej wymienionych zgód jest równoznaczne z rezygnacją laureata 

z Nagrody. W przypadku wydania laureatowi Nagrody przed cofnięciem zgody, laureat będzie 

zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody LINK4. LINK4 zastrzega sobie prawo przekazania 

Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który uzyskał kolejno największą liczbę kliknięć. 

2.2. Nagroda nie obejmuje pokrycia przez Link4 kosztów przejazdu laureata do ośrodka 

szkoleniowego w Bednarach. 

2.3. Laureat ma prawo do otrzymania Nagrody, o ile spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w 

Konkursie. 

2.4. O przyznaniu Nagrody laureat zostanie poinformowany drogą internetową. Informacja o 

laureatach zostanie opublikowana na blogu www.link4.pl/blog. LINK4 doręczy laureatom 

http://www.link4.pl/blog
http://www.link4.pl/blog


 

 
Nagrody przesyłką kurierską na podany przez nich adres do korespondencji. Wydanie Nagród 

nastąpi nie później niż 30 dni od zakończenia Konkursu. 

2.5. Warunkiem wydania laureatowi Nagrody jest podanie przez niego swoich prawidłowych 

danych osobowych (nazwisko i imię, adres), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek z laureatów Konkursu z Nagrody, LINK4 

zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który uzyskał 

kolejno największą ilość kliknięć. 

 

3. DANE OSOBOWE 

3.1  Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z 

siedzibą w Warszawie, która będzie administratorem tych danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych laureatów jest każdorazowo ich zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

3.2. LINK4 będzie przetwarzać dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w 

celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z realizacją 

Konkursu. W tym celu LINK4 będzie przetwarzał następujące dane laureata: 

3.2.1. imię 

3.2.2. nazwisko 

3.2.3. adres zamieszkania (adres, na który ma być wysłana nagroda) 

3.3. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie przez LINK4 na stronie internetowej 

www.link4.pl/blog jego danych osobowych (imienia i nazwiska). 

3.4. LINK4 jako administrator danych informuje, iż wszyscy laureaci, których dane będą 

przetwarzanie przez LINK4 mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie 

danych i przekazanie ich LINK4 jest dobrowolne, jednak nie podanie takich danych 

uniemożliwia LINK4 przyznania laureatowi Nagrody. 

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem 

poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. 

Postępu 15, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Bezpieczna jazda z LINK4”. 

4.2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego 

podstawą reklamacji lub od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o zajściu takiego 

zdarzenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak 

również opis i powód reklamacji. 

4.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez LINK4 w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O 

decyzji LINK4 reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym lub telefonicznie, 

przy czym informacja telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w przypadku uwzględnienia 

reklamacji. 
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu przez udzielenie odpowiedzi na pytanie 

konkursowe zawarte we wpisie na fanpage’u LINK4 https://www.facebook.com/link4 w 

serwisie http://www.facebook.com za pomocą komentarza pod wpisem, oznacza zgodę na 

warunki niniejszego Regulaminu. 

5.2. LINK4 oświadcza, że jest wyłącznym organizatorem Konkursu, a Konkurs nie jest 

stworzony, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego 

Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego 

Facebook . Facebook Inc. Nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 

5.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy LINK4 ani członkowie ich rodzin, w tym 

również ich stali partnerzy życiowi. 

5.4. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter 

porządkujący i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści. 

5.5. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.link4.pl. 

5.6. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie 

charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

5.7. LINK4 ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe brzmienie 

bezzwłocznie do wiedzy Uczestników w serwisie internetowym www.link4.pl.  Jakiekolwiek 

modyfikacje Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dokonaniem zmiany. 

5.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

zapisy obowiązującego w Polsce prawa. 

5.9. Ewentualne spory wynikające z udziału Uczestnika w Konkursie, po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Uczestnika. 

5.10. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki LINK4 Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2013 roku i wchodzi w życie z 

dniem 17 września 2013 roku. 
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