Konkurs “Kierowca na szóstkę”  REGULAMIN
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest 
Uber B.V.; Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, the Netherlands;
company 
reg.no
. 56317441
(
dalej „Organizator”
).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (
dalej "Regulamin"
).

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora (
dalej "Komisja Konkursowa"
). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało
stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w
kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją
niniejszego Regulaminu.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 
30 marca 2016, godz. 8.00.i trwa do 11 maja 2016 godz. 23.59
(
dalej "Czas Trwania Konkursu"
).

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej 
„Uczestnikami”
), które:
○

mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

○

zaakceptowały postanowienia Regulaminu

○

są kierowcami, korzystającymi z aplikacji Uber, którzy zostali zgłoszeni przez pasażera
(zwanego 
dalej „Zgłaszającym”) poprzez wypełnienie formularza “
Podziel się swoją
historią!
”, wraz

z

uzasadnieniem

dlaczego

wskazany

Uczestnik

powinien

zostać ”Kierowcą na szóstkę”.

○

Warunkiem uczestnictwa kierowcy w konkursie jest poprawne wypełnienie zgłoszenia
przez pasażera, 
zwanym dalej w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

2. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Zgłaszający uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu,
akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia do konkursu oświadcza, że posiada prawa
autorskie do przesłanego Zgłoszenia. Pozytywna weryfikacja Zgłoszenia nie oznacza przyjęcia
przez Organizatora odpowiedzialności za treści bezprawne zawarte w Zgłoszeniu.

4. Zgłaszający, wysyłając Zgłoszenie oświadcza, że 
historia związana z kierowcą nie była nigdzie
wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do Zgłoszenia a
jego treść nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich
ani też praw na dobrach niematerialnych. Zgłaszający, poprzez wypełnienie formularza w
Konkursie, potwierdza, iż podane w ww. zgłoszeniu dane nie naruszają obowiązujących
przepisów ani jakichkolwiek praw bądź dóbr osób trzecich.

5. Wyrażając jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu, Zgłaszający zgadza się na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz na przeniesienie praw autorskich
do nadesłanej pracy, w celu ewentualnego wykorzystania jej przez Organizatora.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi
podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia
7.

Zgłaszający nie może być Uczestnikiem, ani członkiem rodziny Uczestnika. Przez członków
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia
dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie
będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego
Zgłoszenia.

2. Zgłaszający nie może edytować wcześniejszych zgłoszeń.
3. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni 10 Kierowców na szóstkę. Zwycięzcy
Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości email, na adres
email podany przez zgłaszającego, wysłanej przez Organizatora konkursu w ciągu 14 dni
roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w zwrotnej wiadomości email do Organizatora
konkursu imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz
numeru konta, na który ma zostać przekazana nagroda w ciągu 5 dni (pięciu dni) roboczych od
otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora. W przypadku nie przesłania lub
dostarczenia przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie nagroda może
zostać przyznana innemu Uczestnikowi wskazanemu poprzez Zgłoszenie.
5.

Organizator konkursu przekaże w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości nagrodę
(w formie przelewu na wskazane konto). Potwierdzenie przelewu ma charakter protokołu
przekazania nagrody.

6. W Czasie Trwania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku
stwierdzenia, że Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie, Uczestnik traci prawo do kolejnej
nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tej nagrody innemu Uczestnikowi,
którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 3.

§ 4 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano:
1. jedną nagrodę w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesięciu złotych);
2.

dwie nagrody w wysokości 500 zł (słownie: pięciuset złotych);

3. siedem nagród w wysokości 350 zł (słownie: trzystu pięćdziesięciu złotych).
2. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

3. Organizator pokrywa ewentualny podatek dochodowy w imieniu zdobywców nagród w taki
sposób, że nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie
odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie) tj. o
11,11% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zdobywcom nagród lecz zostanie
zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo
przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który podczas Czasu Trwania
Konkursu otrzymał największą ilość głosów pod swoim Zgłoszeniem Komisja Konkursowa
zastosuje kryteria wskazane w § 3 ust. 3.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: Uber Poland Sp. z o.o. ul. Widok 8,
00023 Warszawa lub emailem: partnerzy.polska@uber.com z dopiskiem „Kierowca na
szóstkę!”. R
eklamacje zgłoszone po upływie wskaz
anego terminu lub w innej formie niż
pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres
podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również
poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników oraz
Zgłaszających, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za
pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków
uczestnictwa w Konkursie.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
i Zgłaszających postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników lub
Zgłaszających poprzez usunięcie Zgłoszeń tych Zgłaszających, którzy naruszają postanowienia
Regulaminu, a w szczególności:

a)

prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w

szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy
promujące agresję;
b)

prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą

w ich wizerunek.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem 
t.uber.com/doceniamykierowcow
oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania
Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez
Uczestników.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Zgłaszającego zgody na
przetwarzanie przez Uber Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych
zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Zgłaszający
i Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo
z

prośbą

o

usunięcie/zmianę

danych

powinno

zostać

wysłane na adres

email:

partnerzy.polska@uber.com lub listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane
osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.

4. Uczestnikom i Zgłaszającym nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

