
REGULAMIN KONKURSU 
„Ale jazda!” 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu „Ale jazda!” (zwanym dalej “Konkursem”), jest PKO Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, której akta rejestrowe 
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000551487, kapitał zakładowy 25 000 
000 zł (w całości opłacony), NIP 527-27-34-144, REGON 361272718. (zwana dalej 
„Organizatorem”). 

2. Konkurs jest prowadzony przy wykorzystaniu serwisu internetowego  
https://twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl/) (zwanego dalej “Twoja polisa”).  

3. Organizator jest fundatorem nagród konkursowych. 
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami oraz 
będące posiadaczami pojazdów mechanicznych (właściciele, współwłaściciele, leasingobiorcy, 
najemcy, inni), które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych („OC”).  

2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a. wejście do serwisu internetowego Twoja polisa oraz zalogowanie się przy użyciu hasła 
„r29>50*V” i loginu „KonkursKP” 

b. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na jego warunki; 
c. podanie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail;  
d. przygotowanie i przesłanie na warunkach określonych w § 3 hasła konkursowego.  

4. Osoba, która spełniła wszystkie warunki wzięcia udziału w Konkursie opisane w ust. 1-3 zwana jest 
„Uczestnikiem”. 

5. Konkurs będzie realizowany w terminie od 1.09.2022 do 16.09.2022 r. 
6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Nie można rejestrować się wielokrotnie. 
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3. ZASADY ORAZ TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 
 

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować hasło konkursowe w postaci słownej, 
spełniające wymagania określone w niniejszym paragrafie („Hasło konkursowe”). 

2. Wymagania dotyczące treści Hasła konkursowego:  
a) hasło stanowiące przedmiot Konkursu ma mieć postać wyłącznie słowną i nie może 

obejmować żadnych oznaczeń graficznych ani innych; 
b) hasło ma stanowić zachętę do zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 

mechanicznych;  
c) treść Hasła konkursowego nie może naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a w 

szczególności nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub 
wulgarne, z zakresu erotyki lub pornografii, materiałów rasistowskich promujących 
przemoc lub naruszających prawo do prywatności; 

d) Uczestnik może przesłać wyłącznie Hasło konkursowe, którego jest autorem i przysługują 
mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do całości Hasła konkursowego oraz 
przekazać je nieodpłatnie Organizatorowi na potrzeby realizacji Konkursu, Hasło 
konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich.  

3. Hasło konkursowe powinno zostać wpisane w formularz konkursowy zamieszczonym w 
serwisie, o którym mowa w § 1 ust. 2. 



4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, na podstawie oceny kreatywności 
Hasła konkursowego, a także jego zgodności z warunkami Konkursu. 

5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Hasło konkursowe.  
6. Zgłaszając Hasło konkursowe, Uczestnik oświadcza, że w przypadku gdy zostanie Zwycięzcą, z 

chwilą otrzymania nagrody o której mowa w § 4 ust. 1 lub 2, udziela Organizatorowi licencji na 
korzystanie przez Organizatora (z prawem do udzielania sublicencji) z nagrodzonego Hasła 
konkursowego bez ograniczeń terytorialnych, przez okres 5 lat, na następujących polach 
eksploatacji: 
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy Hasła konkursowego, w tym 

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
audiowizualną, techniką cyfrową,  

b) wprowadzania Hasła konkursowego do obrotu, tak oryginału, jak i kopii egzemplarzy, 
dalszego użyczania lub najmu,  

c) rozpowszechniania Hasła konkursowego, w szczególności w sieci Internet, poprzez 
wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych 
egzemplarzy,  

d) publicznego, wystawiania, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawania oraz reemitowanie 
Hasła konkursowego,  

e) używania Hasła konkursowego w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w 
tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, 
optycznych i filmowych,  

f) publicznego udostępniania Hasła konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.  

7. Licencja obejmuje również zgodę Zwycięzcy na wykonywanie przez Organizatora praw 
zależnych do Hasła konkursowego (w tym wszystkich jej elementów) z prawem udzielania 
sublicencji.  

8. Hasła konkursowe zgłoszone do Konkursu, które nie uzyskały nagrody głównej, zostaną 
zniszczone poprzez usunięcie ich z elektronicznych nośników Organizatora i zniszczenie ich 
ewentualnych wydruków, w terminie 60 dni po rozstrzygnięciu Konkursu. 

 
 
§ 4 NAGRODY  
 

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są 3 bony towarowe o wartości 150 zł netto każdy.  
2. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie jest 750 bonów towarowych o wartości 50 zł netto każdy.  
3. Kody rabatowe są ważne 12 miesięcy od daty wystawienia kodu. 
4. Organizator konkursu pokryje zwycięzcy nagrody koszt 10% zryczałtowanego podatku PIT od tej 

nagrody. 
5. Bony towarowe w formie e-kodu będą do wykorzystania w serwisie internetowym Allegro. 
6. Nagrody główne zostaną przyznane 3 (trzem) Zwycięzcom, którzy prześlą najlepsze Hasła 

konkursowe, które zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora w 
terminie  10 dni od zakończenia Konkursu. 

7. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane autorom Haseł konkursowych, które zostaną wybrane 
przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora, a którzy nie otrzymali nagrody głównej, 
w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. 

8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem 
wiadomości wysłanej na adres e-mail, podany przez Uczestnika, nie później niż w terminie 10 dni 
roboczych od daty zakończenia Konkursu.  

9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora i wysłane na wskazany przez 
Zwycięzcę adres e-mail.  

10. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o 
wygranej, jest zobowiązany przesłać w wiadomości zwrotnej potwierdzenie/wskazanie adresu e-
mail do wysyłki Nagrody. 

11. W przypadku nie potwierdzenia/nie wskazania przez Zwycięzcę swojego adresu e-mail w terminie 
wskazanym w ust. 10 Nagroda przepada.  



12. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub inny ekwiwalent. Zwycięzcy 
mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek 
inna nagroda. 

13. Nagroda zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę, nie później niż w terminie 
30 dni od daty potwierdzenia/wskazania przez Zwycięzcę adresu e-mail. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu niepodania lub podania błędnych 
danych, niepotwierdzenia adresu e-mail przez Zwycięzcę (po otrzymanym e-mailu od Organizatora, 
o którym mowa w ust. 10 powyżej) lub zmiany danych Uczestnika, o których Organizator nie został 
poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika przy rejestracji 
nieprawidłowych danych, w szczególności za zmianę jego danych osobowych, uniemożliwiające 
skontaktowanie się z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę. 

16. Po zalogowaniu się do serwisu internetowego, o którym mowa w  § 1 ust. 2, każdy Uczestnik będzie 
mógł dobrowolnie podać dodatkowe dane, tj.: numer rejestracyjny i model pojazdu oraz wyrazić 
dobrowolną zgodę na wzięcie udziału w badaniu cenowym dotyczącym ubezpieczenia pojazdu i 
weryfikację jego danych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG).  

17. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 16 nie jest obowiązkowe i 
brak podania tych danych oraz brak zaznaczenia zgody nie wyklucza z udziału w Konkursie.  

18. Każdy Uczestnik, który poda dodatkowe dane: numer rejestracyjny pojazdu i model pojazdu, a 

także wyrazi dobrowolną zgodę na wzięcie udziału w badaniu cenowym i weryfikację danych w 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) otrzyma 10% zniżkę na zakup ubezpieczeń 

komunikacyjnych z oferty Organizatora przeznaczonej dla klientów indywidualnych.  

19. Zniżka ta będzie ważna przez 6 miesięcy od daty uruchomienia oferty, o której mowa w ust. 18, 

przez Organizatora. Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie na wskazany przez siebie adres 

e-mail o uruchomieniu oferty.  

 
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, który będzie 
przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie oraz 
przekazania Nagrody, a także po zakończeniu Konkursu w celu wyjaśnienie ewentualnych 
postępowań reklamacyjnych, która mogą być zgłoszone w terminie, o których mowa w § 6 
Regulaminu. Zakres danych osobowych wymieniony jest w § 2 ust. 3 oraz w § 6 ust. 3. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 
prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego oraz profilowania, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania 
od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy 
skontaktować się z Administratorem. 

3. Uczestnik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 

4. W przypadku zbierania dodatkowych dobrowolnych zgód, o których mowa w § 4 ust. 16, 
Uczestnikowi udostępniona jest klauzula informacyjna dotyczącą celu i zakresu przetwarzanych 
danych osobowych oraz przysługujących mu uprawnień. 
 

§ 6 REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłaszać w formie e-mail na adres e-mail 

Organizatora: reklamacje.majatek@pkoubezpieczenia.pl w czasie trwania danej edycji Konkursu, 
jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania Uczestnikowi Nagrody. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpatrzona. 
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, 

składającego reklamację, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być 
wysłana e-mailem, z tytułem „Ale jazda! - Reklamacja”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.  

mailto:reklamacje.majatek@pkoubezpieczenia.pl


5. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres 
korespondencyjny. 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 
3. Spory wynikające z Konkursu będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. 
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://pkoubezpieczenia.pl/regulaminy-i-instrukcje.  

 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w dniu 30.08.2022 r. 

https://pkoubezpieczenia.pl/regulaminy-i-instrukcje

