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REGULAMIN KONKURSU 
„ZAPROPONUJ LOKALIZACJĘ nr 3” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie „ZAPROPONUJ LOKALIZACJĘ nr 3” 

dotyczącym wyboru lokalizacji, w których zainstalowane będą Stacje ładowania GreenWay Polska 

Sp. z o.o., zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest GreenWay Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – 

Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000602098, REGON 363635970, NIP 5833195289, kapitał zakładowy 5.000,00 zł. 

3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl, na Portalu 

Facebook Organizatora oraz w siedzibie Spółki, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, 

utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie.  

II. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:  
1. Stacja ładowania – stacja ładowania zdefiniowana w ustawie z dnia 11.01.2018r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U 2018r., poz. 317 z późn. zm.). 

2. Uczestnik – Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, działająca jako konsument, 

która jest osobą pełnoletnią, posiadającą przynajmniej ograniczoną zdolność ́ do czynności 

prawnych, która wyraziła dobrowolną zgodę ̨na udział w Konkursie. Uczestnikiem nie może być 

pracownik bądź przedstawiciel Organizatora. W przypadku, gdy Organizator lub Komisja 

konkursowa stwierdzą, że w Konkursie brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, 

zostanie ona wykluczona oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody. 

3. Nagroda – nagroda pieniężna opisana w pkt IV.  

4. Zaproszenie – oznacza zaproszenie do udziału w konkursie skierowane przez Organizatora do 

Uczestników w formie formularza, poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem www.greenwaypolska.pl, na Portalu Facebook Organizatora oraz 

poprzez rozesłanie wiadomości e-mail do Klientów zarejestrowanych w obrębie danej 

miejscowości, których adresy Organizator posiada w bazie danych. 

5. Zgłoszenie – rozumie się przez to odpowiedź na wysłane do Uczestnika Zaproszenie, polegające na 

wypełnieniu formularza, dokonane w postaci elektronicznej, zawierające elementy wymagane 

przez niniejszy Regulamin. 

6. Zwycięzca – Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz w 

wyniku którego została podpisana Umowa. 

7. Umowa – oznacza umowę najmu regulującą prawo do umieszczenia Stacji ładowania w danej 

lokalizacji objętej Zgłoszeniem zawartą przez Organizatora z podmiotem dysponującym prawem 

do nieruchomości – zwanym Partnerem.  
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III. REGUŁY KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Konkurs obowiązuje w okresie 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego Regulaminu w miejscach 

określonych w ust. 5. Upływ okresu obowiązywania konkursu nie wpływa na możliwość realizacji 

Nagród przyznanych Uczestnikom w okresie jego trwania. 

3. Konkurs ogłaszany jest na profilu Facebook Organizatora, na stronie internetowej 

greenwaypolska.pl lub drogą mailową. 

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. Uczestnik może w każdej chwili 

zrezygnować z uczestnictwa i Nagrody wysyłając informację na adres bok@GreenWaypolska.pl. 

5. Poprzez Zaproszenie do konkursu Uczestnik będzie uprawniony do złożenia Organizatorowi 

Zgłoszenia zawierającego propozycję lokalizacji Stacji ładowania w miastach określonych przez 

Organizatora. Lista miast lub rejonów Stacji ładowania obowiązujących w Konkursie to: 

a) Warszawa 

b) Kraków 

c) Kalisz  

d) Inowrocław  

e) Szczecinek  

f) Słupsk. 

6. Zgłoszenie musi zawierać: 

a) dane uczestnika ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail, adres korespondencyjny, 

b) podanie dokładnego adresu zgłaszanej lokalizacji Stacji ładowania wraz z uzasadnieniem 

lokalizacji,   

c) dane podmiotu dysponującego nieruchomością, na której ma być zlokalizowana Stacja 

ładowania wraz danymi kontaktowymi podmiotu dysponującego nieruchomością lub jego 

przedstawiciela,  

d) wybrany sposób odbioru Nagrody – osobiście lub przelewem wraz z numerem rachunku 

bankowego, 

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu. 

7. Uczestnik ma prawo do otrzymania Nagrody opisanej w pkt IV, jeżeli spełnione zostaną łącznie 

następujące warunki: 

a) Uczestnik wypełni Zgłoszenie, w którym złoży rekomendację lokalizacji Stacji ładowania,  

b) W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania 

podmiotu dysponującego nieruchomością w rekomendowanej lokalizacji o danych GreenWay 

Polska Sp. z o.o., zgłoszeniu lokalizacji do programu, zakresie przekazanych danych 

dysponującego i lokalizacji oraz jego prawie dostępu do przekazanych danych, 

c) Zaproponowana lokalizacja zostanie dopuszczona przez Organizatora do etapu negocjacji 

Umowy z Partnerem według kryteriów opisanych w pkt III.8, 

d) Zostanie podpisana Umowa między Organizatorem a Partnerem dla lokalizacji wskazanej w 

Konkursie przez danego Uczestnika. 

8. Głównymi kryteriami, na podstawie których Organizator dopuści ewentualną lokalizację Stacji 

ładowania do etapu negocjacji Umowy są w szczególności: 

a) odległość Stacji ładowania od korytarzy transportowych lub od centrum miasta, 

b) zapotrzebowanie na Stację ładowania w zaproponowanej lokalizacji, 

c) rodzaj obiektu, na terenie którego będzie zainstalowana Stacja ładowania, 
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d) specyfikę oraz zaplecze, jakim dysponuje zaproponowana lokalizacja, 

e) rodzaj przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – do sieci istniejącego obiektu lub sieci 

dystrybucyjnej. 

9. Na podstawie kryteriów wewnętrznych oraz wyników negocjacji z podmiotem dysponującym 

nieruchomością w zgłaszanej lokalizacji, Organizator będzie podejmował decyzje o podpisaniu 

Umowy z danym Partnerem. 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu. 

IV. NAGRODY 

1. Po spełnieniu warunków opisanych w pkt III.7 Organizator przyzna Uczestnikowi nagrodę w 

wysokości 500 zł za daną lokalizację. 

2. Nagroda jest przyznawana w terminie 1 miesiąca od podpisania Umowy, o której mowa w pkt II.8 

niniejszego Regulaminu. O przyznaniu Nagrody powiadomi Zwycięzcę na adres wskazany w 

Zgłoszeniu. 

3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

4. Przekazanie nagrody do Zwycięzcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zwycięzcy wskazany 

w Zgłoszeniu, w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników. Odbiór nagrody w siedzibie 

Organizatora nie może nastąpić później niż w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia Zwycięzcy o 

przyznaniu Nagrody. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę pozostaje własnością Organizatora, a 

Zwycięzca traci prawo ubiegania się o jej wydanie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika, w tym wskazania błędnego numeru rachunku bankowego. 

6. Z uwagi na wartość Nagrody i sposób organizacji Konkursu Nagroda podlega zwolnieniu od 

podatku dochodowego od osób fizycznych. 

7. Organizator nie odpowiada za działania i zaniechania Uczestnika, w szczególności za szkody 

spowodowane niezgodnymi z Regulaminem działaniami lub zaniechaniami. 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest GreenWay 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach 

związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem, a także w celu przekazywania drogą 

elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez GreenWay Polska. Dane będą także 

wykorzystywane w celach marketingowych przez Organizatora. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Uczestnika 

w formie pisemnego oświadczenia bądź wysłanego na adres fizyczny Organizatora lub na adres 

mailowy: bok@GreenWaypolska.pl. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z 

uczestnictwa w Konkursie.  

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
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VI.  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby 

odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Komisja Konkursowa). W skład Komisji 

Konkursowej wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa będzie upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania 

Uczestników, jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu 

oraz wyłonienia Zwycięzcy.  

3. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może składać pisemnie na adres 

Organizatora lub mailowo na adres: bok@GreenWaypolska.pl. Reklamacja będzie rozpoznana w 

terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez 

konieczności podawania przyczyn lub do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. 

Zmieniony Regulamin umieszczony zostanie niezwłocznie po jego przyjęciu przez Organizatora na 

stronie www.greenwaypolska.pl/. 

5. Wszelka korespondencja związana z Konkursem będzie przekazywana Uczestnikom w formie 

elektronicznej, o ile wyrazili oni w Zgłoszeniu zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tą 

drogą i podali w tym celu adres e-mail. W pozostałych przypadkach korespondencja będzie 

przekazywana pisemnie na adres korespondencyjny wskazany z Zgłoszeniu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2018.1025 t.j. z pózn. Zm.). 
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