
REGULAMIN KONKURSU SHELL 

„Książka na jesień od Shell ClubSmart” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu „Książka na jesień od Shell ClubSmart” 

(„Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Justyna Dzieduszycka-Jędrach, prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą „121 PR - Justyna Dzieduszycka-Jędrach”, pod adresem ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP 951 -15-44-154; REGON 

140393844 („Organizator”). 

3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Shell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000005239, o kapitale zakładowym w wysokości: 

870 687 000,00 zł, NIP: 526-10-09-190 oraz posiadającą REGON: 010809811, nr rejestrowy BDO  

000005312, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o  

terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) („Shell”). 

4. Fundatorem Nagród jest Shell.. 

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu 

w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała czteroosobowa komisja („Komisja Konkursowa”), 

składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora i dwóch przedstawicieli Shell. 

6. Konkurs nie jest współorganizowany, przeprowadzany, sponsorowany, wspierany, administrowany ani 

stowarzyszony z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane 

do Organizatora, a nie do serwisu Facebook. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 

Meta Platforms, Inc. 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i aktywne konto w serwisie 

Facebook, będąca użytkownikiem programu lojalnościowego Shell ClubSmart. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont  

i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie może brać udziału Organizator, pracownicy Organizatora, Shell  bądź Shell Mobility 

Polska sp. z o.o., pracownicy Autoryzowanych Dystrybutorów olejów Shell, pracownicy operatorów 

stacji Shell, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin tych 

osób, tj. małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich 

przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. 

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i równoznaczny z zaakceptowaniem treści Regulaminu.  



§ 3 

Zasady i przebieg Konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dniach od 30 sierpnia 2022 r. od chwili opublikowania posta konkursowego na 

https://www.facebook.com/ShellPolska/ do 11 września 2022 r. (do godziny 23:59:59). 

2. Konkurs jest prowadzony na profilu Shell w serwisie Facebook („Profil”): 

https://www.facebook.com/ShellPolska/ za pośrednictwem opublikowanego na Profilu formularza 

(„Formularz Konkursowy”). 

3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:  

a. za pośrednictwem Formularza Konkursowego udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe „Z 

którym bohaterem literackim wybrałbyś się w podróż samochodem i dlaczego?” („Pytanie  

Konkursowe”), 

b. za pośrednictwem Formularza Konkursowego podać adres e-mail Uczestnika, numer karty 

użytkownika w programie lojalnościowym Shell ClubSmart oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie podanych w Formularzu Konkursowym danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, 

c. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu poprzez zaznaczenie pola w 

Formularzu Kontaktowym. 

4. Dany adres e-mail można zgłosić w Konkursie jedna osoba i tylko jeden raz. Ponowne wpisanie w 

Formularzu Konkursowym tego samego adresu e-mail oznacza, że Pytanie Konkursowe nie zostanie  

rozpatrzone.  

5. Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, 

dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego, przedstawiać markę Shell bądź produkty albo usługi Shell w złym świetle, albo 

zawierać treści o charakterze reklamowym w odniesieniu do konkurentów Shell bądź ich produktów 

albo usług. 

6. Odpowiedzi niezgodne z postanowieniami Regulaminu albo przepisami prawa, a także pochodzące od 

osób, które zgodnie z Regulaminem nie mogą być Uczestnikami Konkursu (np. osób niepełnoletnich), 

nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu. 

§ 4 
Nagrody i ich wydanie 

1. W Konkursie przewidziano łącznie 200 nagród w postaci kodu umożliwiającego bezpłatne pobranie 

audiobooka lub ebooka spośród 20 tytułów wybranych przez Fundatora i wskazanych na portalu 

www.legimi.pl, po jednym kodzie dla jednego zwycięzcy, o łącznej wartości nagród 7000,00 zł brutto 

(„Nagroda”). 

2. Do łącznej wartości nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% łącznej 

wartości nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie  

wypłacona zwycięzcom, lecz pobrana przed wydaniem zwycięzcom nagrody, jako 10% zryczałtowanego 

podatku dochodowego, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacona do urzędu skarbowego  

przez Shell.  
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3. Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy udzielili odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, spełniając przy tym 

pozostałe wymogi Regulaminu i których odpowiedzi wybrała Koniska Konkursowa. Wyboru najlepszych 

odpowiedzi dokonuje Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność odpowiedzi.  

4. Komisja Konkursowa wybiera 200 zwycięzców. 

5. W przypadku, gdyby liczba odpowiedzi na Pytanie Konkursowe udzielonych w Konkursie była mniejsza 

od liczby przewidzianych Nagród, przyznaje się odpowiednio mniej Nagród. 

6. Wyboru zwycięzców Komisja Konkursowa dokonuje po zakończeniu czasu trwania Konkursu, w terminie 

do 21 września 2022 r.  

7. Zwycięzcy otrzymają informacje o wygranej oraz Nagrodę drogą mailową na adresy e-mail podane przez 

Uczestników w Formularzu Konkursowym w terminie do 21 września 2022 r. Wysyłki Nagrody dokona 

Organizator na adresy e-mail podane przez Uczestników w Formularzu Konkursowym. Ważność kodu 

stanowiącego Nagrodę będzie określona w wiadomości e -mail, w której kod został przesłany. 

Niewykorzystanie kodu w terminie jego ważność jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika 

prawa do Nagrody  

8. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowego adresu e-mail lub numeru karty Shell ClubSmart, a także  

inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość odebrania Nagrody oraz spełnienia 

obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje  wówczas do wyłącznej 

dyspozycji Organizatora. 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa 

do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Shell i Organizator dbają o dane osobowe Uczestników, przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i z 

wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o 

Ochronie Danych („RODO”). 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Administratorem danych osobowych Uczestników jest Shell, który 

będzie je przetwarzać w celu realizacji praw i obowiązków Shell związanych  z Konkursem, a w 

szczególności w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, przez okres do 3 (trzech) miesięcy po 

zakończeniu Konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Shell;  

3. Shell będzie przetwarzać adresy e-mail Uczestników podane w Formularzu Konkursowym. 

4. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który 

będzie je przetwarzać w następujących celach i na następujących podstawach, a także przez okresy 

wskazane poniżej: 

a. W celu realizacji praw i obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu, przez okres do 

3 (trzech) miesięcy po zakończeniu Konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Organizatora, a w szczególności w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, 

b. W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, przez 

6 lat od zakończenia Konkursu licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego, na podstawie  

prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. 

5. W celu realizacji uprawnień Organizatora wynikających z Regulaminu, Organizator będzie przetwarzał 

adresy e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, 



Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz adresy korespondencyjne 

określonych Uczestników (o ile zostaną podane przez Uczestnika w procedurze reklamacyjnej) . 

6. Źródłem pochodzenia danych jest każdorazowo dany Uczestnik. 

7. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe  

uwzględnienie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe danego Uczestnika, ani ewentualne dostarczenie 

mu Nagrody. 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

9. Uczestnik ma prawo żądania: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;  

b. Stworzenia kopii danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Shell i przekazania jej 

Uczestnikowi lub innemu wskazanemu przez Uczestnika pomiotowi w powszechnie 

używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;  

c. Sprostowania jego danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;  

d. Usunięcia jego danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;  

e. Ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;  

f. Wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania 

jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Shell bądź 

Organizatora. 

10. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik powinien skontaktować  

się z odpowiednim inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość:  

a. Pocztą elektroniczną na adres shell@121pr.pl lub drogą pisemną na adres siedziby 

Organizatora, albo 

b. Pocztą elektroniczną na adres Privacy-Office-SI@shell.com lub drogą pisemną na adres 

siedziby Shell; 

11. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych 

osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531-

03-00, kancelaria@uodo.gov.pl, Infolinia: 606-950-000. 

12. Dane osobowe Uczestnika zostaną podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Shell lub 

Organizatora, zwłaszcza dostawcom usług IT, z których korzysta Organizator lub Shell. 

13. Dane Uczestnika oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu nie 

będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

14. Polityka prywatności Shell Polska sp. z o.o. dostępna jest na stronie 

https://www.shell.pl/privacy.html. Polityka prywatności 121PR dostępna jest na stronie 

https://www.121pr.pl/politykaprywatnosci/. 

 

§ 6 

Licencja 

1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do 

odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz, że udziela Organizatorowi oraz Shell bezterminowej, 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw 

majątkowych do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w celu podania w Internecie do publicznej 
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wiadomości informacji o wynikach Konkursu, wykorzystania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przez 

Shell do celów komercyjnych, jak również w celach promocji i reklamy Shell w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu 

magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową 

niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu 

dystrybucji lub upubliczniania, 

b. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów;  

archiwizacja zapisów, 

c. wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych 

tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego, 

d. wprowadzenie do sieci multimedialnych, w tym do Internetu i telefonii mobilnej, 

e. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

f. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

g. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do utworu dostęp w miejscu  i czasie przez 

siebie wybranym. 

2. Organizator oraz Shell mogą udzielić dalszej licencji (upoważnienia) do korzystania z odpowiedzi na 

Pytanie Konkursowe osobie trzeciej w części bądź w całości (sublicencja). 

3. Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie i rozporządzanie przez 

Organizatora z praw zależnych do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, na polach eksploatacji, o  których 

mowa w ust. 1, w tym na włączenie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w całości lub w  części – wedle 

wyboru Organizatora bądź Shell – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, 

multimedialnego, lub też do połączenia odpowiedzi na Pytanie Konkursowe z takim utworem i jego 

publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1. 

4. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora bądź Shell konkursu jego 

imieniem i nazwiskiem w celach oznaczenia autorstwa odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Uczestnik 

wyraża także zgodę na rozpowszechnianie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w całości lub w części 

bez podawania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika. 

5. Uczestnik publikując odpowiedź na Pytanie Konkursowe oświadcza, że jest wyłącznym autorem 

odpowiedzi i że jej publikacja nie narusza żadnych praw osób trzecich. 

6. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Shell nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie  

przysługujące zwycięzcom Konkursu polach eksploatacji wskazanych w ust. 1. Własność majątkowyc h 

praw autorskich przechodzi na Shell z chwilą wysłania zwycięzcy wiadomośc i e-mail zawierającej 

Nagrodę, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu. 

§ 7 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane do Organizatora pocztą elektroniczną na 

adres shell@121pr.pl, wskazując konkurs „Książka na jesień od Shell ClubSmart” w tytule wiadomości , 

do 14 dni po dniu wskazanym w § 4 ust. 7 Regulaminu.   

2. Reklamacja powinna zawierać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej, oraz opis przedmiotu i podstaw reklamacji. 

mailto:shell@121pr.pl


3. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Organizator rozpatrzy ją i prześle do wnoszącego 

reklamację, pocztą elektroniczną, informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

§ 8 

Odpowiedzialność 

1. Naruszenie postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika skutkować będzie jego 

wykluczeniem z udziału w Konkursie. 

2. Świadome podanie przez Uczestnika nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi 

naruszenie niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnicy, którzy w niedozwolony sposób wpływają lub ingerują w mechanizm Konkursu, 

w szczególności w celu zwiększenia liczby możliwych do zdobycia przez nich Nagród, lub postępują 

w sposób niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, 

mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Z ważnych przyczyn, takich jak zmiana terminów dotyczących przebiegu Konkursu czy zmiana przepisów 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator ma prawo zmiany postanowień 

Regulaminu. Takie zmiany Regulaminu nie będą jednak wpływać na prawa nabyte już przez Uczestników 

na gruncie jego dotychczasowych postanowień. W przypadku zmiany Regulaminu, jego nowa wersja 

zostanie opublikowana na Profilu. 

2. Treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, pod adresem: shell@121pr.pl.  
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