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REGULAMIN QUIZU 

#ZDOBĄDŹSZACUN 

 

§ 1  

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Quizu jest Agnieszka Miazga, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 2Pi 

Group Agnieszka Miazga  w Gdańsku (kod pocztowy 80-283), NIP: 5832445241, REGON: 

220241348, przy ul. Myśliwskiej 70, zwana dalej „Organizatorem”, na zlecenie Gdańsk Transport 

Company S.A. koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1 z siedzibą w Sopocie, przy ulicy 

Powstańców Warszawy 19, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018489, posiadającej numer 

NIP 583-10-92-438, o kapitale zakładowym w wysokości 45.873.200 złotych wpłaconym w całości 

zwana dalej Partnerem. 

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Quizu. 

3. Partnerami Quizu są: wybrane, wskazane w niniejszym Regulaminie, stacje paliw Shell 

Polska Sp. z o.o., terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. oraz spedycja międzynarodowa 

ADAR sp. z o.o (dalej „Partnerzy”).   

4. Fundatorem nagród jest Organizator. 

5. Organizator oświadcza, że Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 09, poz.1540, z późn. zm.).  

6. Organizator oświadcza, że Quiz nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami 

serwisu społecznościowego Facebook.com za pośrednictwem, którego można wziąć 

udział w Quizie. Uczestnikom Quizu nie przysługują w związku z udziałem w Quizie żadne 

roszczenia wobec tych podmiotów.  

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Quizu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Quizu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

 

§ 2  

UCZESTNICY QUIZU 

 

1. Uczestnikami Quizu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące 

zawodowymi kierowcami pojazdów ciężarowych (zwane dalej „Uczestnikami”). 
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2. Z udziału w Quizie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Partnerów Quizu, o których 

mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a także pracownicy innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Quizu na zlecenie Organizatora oraz 

członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy 

rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 

rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz ich małżonków, a także osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§ 3 

MIEJSCE, CZAS, ZASADY QUIZU 

 

1. Quiz organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

serwisu społecznościowego Facebook, poprzez Fanpage AmberOne Autostrady A1, 

znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/AmberOneAutostradaA1 (zwany 

dalej “Fanpage”). 

2. Quiz rozpoczyna się w dniu 17 listopada 2020 r. i trwa do dnia 5 lutego 2021 r. lub do 

wyczerpania puli nagród. 

3. Informacja o rozpoczęciu Quizu i Regulamin Quizu, przedstawiające zasady uczestnictwa 

w Quizie zostaną udostępnione na Fanpage’u AmberOne Autostrady A1 w dniu 17 

listopada 2020 r.   

4. Informacja o zakończeniu Quizu zostanie udostępniona na Fanpage’u AmberOne 

Autostrady A1 w dniu 5 lutego 2021 r. lub w momencie wyczerpania puli nagród. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Quizie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook, 

b. akceptacja niniejszego Regulaminu, 

c. udzielenie poprawnych odpowiedzi na 10 pytań Quizowych, 

d. umożliwienie weryfikacji spełnienia warunków w punkcie dystrybucji nagród, o których 

mowa w niniejszym ustępie w punktach a.-c.  np. poprzez okazanie udostępnionego 

uzyskanego wyniku Quizu na profilu Uczestnika w serwisie Facebook. 

 

§ 4 

 PRZEWIDZIANE NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD 

1. W Quizie przewidziano nagrody dla pierwszych 500 Uczestników spełniających warunki 

uczestnictwa w Quzie, którzy udzielą poprawnie odpowiedzi na 10 pytań quizowych i 

zgłoszą się do wskazanych w niniejszym Regulaminie (§ 4 ust. 7) punktów dystrybucji 

nagród.  

2. Dla Uczestników Quizu, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

przewidziano nagrody w postaci: 

a. 500 wielofunkcyjnych kominów typu „buff” (o wartości do 30 zł) wraz z kawą deli 

by Shell (cena regularna do 6,99 zł). 
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3. Przyznana w Quizie nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani wymianie na 

ekwiwalent pieniężny. 

4. Odbioru nagrody może dokonać wyłącznie osoba, do której należy konto w serwisie 

społecznościowym Facebook z którego udzielono 10 poprawnych odpowiedzi na pytania 

quizowe. 

5. Dany Uczestnik może ubiegać się o nagrodę tylko jeden raz.  

6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 

7. Dystrybucja nagród odbędzie się na stacjach paliw Shell we wskazanych lokalizacjach: 

a. stacja Shell na MOP Olsze Wschód na AmberOne Autostradzie A1, 

b. stacja Shell na MOP Olsze Zachód na AmberOne Autostradzie A1, 

c. stacja Shell w Elblągu kierunek Warszawa na S7, 

d. stacja Shell w Ostródzie kierunek Gdańsk na S7. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do odbioru nagród osobiście, w punktach dystrybucji nagród o 

których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie 

w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Quizie oraz prawa do ubiegania 

się o odbiór nagrody pracownikowi stacji Shell: 

a. uzyskanego wyniku Quizu na własnym profilu w serwisie społecznościowym 

Facebook np. poprzez okazanie udostępnionego wyniku quizu oraz  

b. umożliwienie pracownikowi stacji Shell wykonania zdjęcia ekranu urządzenia 

elektronicznego wraz z udostępnionym wynikiem Quizu i nazwą użytkownika. 
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§ 5 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Quizu należy kierować drogą elektroniczną na 

adres: biuro@2pigroup.pl w okresie trwania Quizu w terminie 30 dni kalendarzowych po jego 

zakończeniu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zwrotny nadawcy oraz 

przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

3. Reklamacje nie zawierające imienia, nazwiska, adresu zwrotnego nadawcy bądź 

uzasadnienia reklamacji nie będą rozpatrywane.  

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej 

otrzymania.  

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez 

wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu e-

mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia 

reklamacji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą 

reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. 

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Quizie Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:  

a. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, 

gdy godzą swym zachowaniem w interesy lub naruszają jakiekolwiek prawa osób 

trzecich,   

b. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione podstawa do tego by 

uznać, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i 

zasad funkcjonowania Quizu,  

c. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora i Partnerów 

lub godzą w ich wizerunek.  

§ 7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem wszelkich danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego 

regulaminu jest Organizator, adres: 2Pi Group Agnieszka Miazga, Gdańsk, 80-283, ul. 

Myśliwska 70, adres email: social.media@2pigroup.pl.  Przetwarzanie danych osobowych o 

których mowa w odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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 (RODO). 

mailto:biuro@2pigroup.pl
mailto:social.media@2pigroup.pl
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2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Quizu, w celach 

podatkowych i wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) 

oraz f) RODO. 

3. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu za wyjątkiem Operatora Autostrady A1 

- w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Quizu.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Quizie.  

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie przetwarzał wyłącznie dane wskazane w Quizie wysłanym przez 

Uczestnika.  

7. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Quizu, wywiązania 

się ze wszelkich prawnych obowiązków z tego wynikających oraz przedawnienia ew. 

roszczeń.  

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

10. Dane nie będą służyć do profilowania ani dla celów marketingowych.  

 

§ 8 

REGULAMIN 

 

Regulamin Quizu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i został udostępniony 

na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1, znajdującej się pod adresem 

https://a1.com.pl/ oraz na Fanpage’u AmberOne Autostrady A1.  

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do Quizu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Quizu i wyrażeniem zgody na weryfikację w celu odebrania nagrody. 

1. Organizator i Partnerzy Quizu zastrzegają sobie prawo powierzenia wykonania 

poszczególnych czynności organizacyjnych i administracyjnych w ramach realizacji Quizu 

podwykonawcom.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których niezwłocznie 

poinformuje stosownym postem na fanpage’u AmberOne Autostrady A1.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.   

 

https://a1.com.pl/

