
 

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU 

1.1. Organizatorem plebiscytu „Najciekawsze Auto Motorsportowe", 

zwanego dalej "Plebiscytem" oraz towarzyszącego mu konkursu jak 

również fundatorem nagród jest: Karolina Pilarczyk, z siedzibą w 

Warszawie ul. Kobuza 30, 02-841 Warszawa, NIP 521-302-15-08, 

właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem 

www.karolinapilarczyk.pl („Serwis"), zwana dalej "Organizatorem". 

1.2. Fundatorem nagród w konkursie towarzyszącym Plebiscytowi jest 

Organizator. 

1.3. Organizator informuje o Plebiscycie na stronach Serwisu, jak również 

na swoim profilu Instagram oraz na stronie internetowej serwisu 

Facebook.com ("Profil"). 

1.4. Plebiscyt zostanie przeprowadzony od dnia 28.02.2023 od godziny 

13:00 do dnia 19.03.2023 do godziny 23:59. 

1.5. Regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu, wyłonienia jego 

laureatów oraz laureatów Konkursu. 

1.6. Organizator powołuje Komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem jest 

prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór 

nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu. 

1.7. Komisja ds. Plebiscytu składa się z 3 osób, pracowników lub jurorów 

delegowanych przez Organizatora. 

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA (dla uczestnika Plebiscytu) 

2.1. Uczestnikami Plebiscytu są właściciele aut z branży motorsportowej, 

oraz podmioty posiadające rozwiązania dedykowane w szeroko 

rozumianym motorsporcie, zaproszone przez Organizatora do wzięcia 

udziału w Plebiscycie („Uczestnicy Plebiscytu"). 

2.2. Podstawowe uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne. 

2.3. Nominowane auta są wybierane przez Komisję powołaną do tego celu 

przez Organizatora. Wybór aut przez Komisję jest ostateczny i nie podlega 

reklamacjom. 

2.4. Uczestnicy Plebiscytu obowiązani są do przestrzegania zasad 

określonych niniejszym Regulaminem. 

2.5. Po zakończeniu głosowania, najpóźniej do 21 marca 2023 roku 

Komisja ds. Plebiscytu wyłoni laureatów Konkursu, którym przyzna 

nagrody - jednego laureata pierwszego miejsca w każdej kategorii zgodnie 

z liczbą oddanych głosów. 



 

 

2.6. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na Gali „Wielkie Show 

Motorsportowe” w dniu 22 marca 2023 w Hula Kula - Rozrywkowe 

Centrum Miasta. 

 

 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU I 

KONKURSIE (dla głosujących w Plebiscycie) 

3.1. Głosującymi w Plebiscycie może być każda osoba pełnoletnia lub 

która uzyskała zgodę osoby pełnoletniej i jest użytkownikiem 

dedykowanej strony internetowej Organizatora poświęconej Plebiscytowi 

https://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/  

3.2. Głosujący w Plebiscycie mogą oddać głos na jednego nominowanego 

przez Organizatora, w każdej kategorii Głosowania.  

3.3. Głosujący w Plebiscycie mogą wziąć udział w konkursie („Konkurs”) 

i wygrać nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. 

3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, 

Fundatora oraz Uczestników Plebiscytu, ich małżonkowie, dzieci, rodzice 

oraz rodzeństwo. 

3.4. Konkurs odbywa się na stronie 

https://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/  

3.5. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

- oddać ważny głos w Plebiscycie, tj. głosujący musi skorzystać z 

formularza głosowania dostępnego w Serwisie 

https://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/  , oznaczyć wybrany model, w 

danej kategorii poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,  oraz wysłać 

głos poprzez naciśnięcie pola GŁOSUJ (po oddaniu głosu w sposób 

określony powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian) 

oraz pozostawić niezbędne do kontaktu dane osobowe (imię, nazwisko, 

adres email) i nacisnąć pole ZATWIERDŹ WYBÓR 

3.6. Jeżeli głosujący chce wziąć udział także w Konkursie o nagrody 

rzeczowe, po oddaniu głosu, w polu UWAGI musi napisać dlaczego oddał 

głos właśnie na to auto.  

- uczestnik Konkursu musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę 

pełnoletniego opiekuna do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.7. Po zakończeniu głosowania, najpóźniej do 22 marca 2023 roku 

Komisja ds. Plebiscytu wyłoni Laureatów Konkursu, którym przyzna 

nagrody. Komisja wyłoni jednego zwycięzcę w każdej kategorii. 

https://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/
https://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/
https://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/


 

 

3.8. Nagrodami w Konkursie są upominki od firm: YATO, NAVITEL, 

PETRONAS.  

3.9. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej 

Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub 

zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

3.10. Jeden Laureat może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną 

nagrodę przewidzianą Regulaminem. 

3.11. Najpóźniej do dnia 28 marca 2023 roku Organizator opublikuje na 

stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich drogą mailową 

Laureatów Konkursu. Laureaci Konkursu zobowiązani są niezwłocznie po 

otrzymaniu zawiadomienia o wygranej w sposób określony w 

zawiadomieniu przekazać Organizatorowi dane niezbędne do przekazania 

nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 

3.12. Nagrody określone w pkt 3.8 zostaną wysłane pocztą lub pocztą 

kurierską w terminie 30 dni od dnia przesłania przez Laureata wiadomości 

zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody 

poza terytorium Polski. 

3.13 Jeżeli powiadomiony drogą mailową Laureat w ciągu 14 dni od 

otrzymania powiadomienia nie przyśle Organizatorowi swoich danych - 

nagroda przepada. 

3.13 Głosujący w Plebiscycie obowiązani są do przestrzegania zasad 

określonych niniejszym Regulaminem. 

3.14. Uczestnictwo w głosowaniu i Konkursie jest nieodpłatne. 

 

4. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU 

4.1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najciekawszych modeli samochodów 

motorsportowych 2022 roku w Polsce. 

4.2. Plebiscyt odbywa się od dnia 27.02.2023 r. od godziny 12:00 do dnia 

19.03.2023 r. do godziny 23:59. 

4.3. Uczestnik Plebiscytu przesyła Organizatorowi swoje propozycje 

zakwalifikowania danego modelu/rozwiązania/do kategorii oraz załącznik 

w postaci co najmniej czterech fotografii. 

4.5. Kwalifikacja dotyczy zakwalifikowania modelu/rozwiązania do jednej 

lub każdej z kategorii: 

-    Drift, 

- Offroad, 

- Wyścigi 

- Rajdy 



 

 

4.6. Formatka powinna zostać przesłana na adres mailowy 

management@pilarczyk.pl wraz z danymi kontaktowymi Uczestnika. 

4.7. Komitet ds. Plebiscytu może zmienić kwalifikację dla spójności 

prezentowanych modeli/ rozwiązań. 

4.8. Przebieg głosowania: 

4.8.1. Modele wskazane przez jurorów zostaną poddane pod głosowanie 

użytkowników Serwisu i Profilu w Plebiscycie), który rozpoczyna się 27 

luty 2023 roku. 

4.8.2. Głosowanie użytkowników odbywa się przez zaznaczenie 

najlepszego modelu (opcja jednokrotnego wyboru w danej kategorii). 

4.8.3. Wybór tytułu „Najciekawsze Auto Motorsportowe" nastąpi na 

podstawie zsumowania głosów użytkowników Serwisu. 

4.8.4. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w 

dniu 22 marca 2023 roku oraz opublikowane w serwisie po zakończeniu 

Plebiscytu, tj. najpóźniej do 28 marca 2023 roku. 

 

5. REKLAMACJE 

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem i Konkursem 

należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora z 

dopiskiem „Najciekawsze Auto Motorsportowe". 

5.2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub 

listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora. 

5.3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji 

zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA, 

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU 

Z PLEBISCYTEM I KONKURSEM 

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator  

(„Administrator"). 

6.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

management@pilarczyk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

6.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy 

uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail 

management@pilarczyk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 



 

 

6.4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 

6.4.1. w celu przeprowadzenia Plebiscytu lub odpowiednio: Konkursu - 

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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) 

(„Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega 

na przeprowadzeniu Plebiscytu i Konkursu (w tym przekazaniu nagrody); 

6.4.2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z 

przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu 

rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia); 

6.4.3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom 

świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem 

Konkursu, tj. podmiotom uczestniczącym w przekazaniu nagród. 

6.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Plebiscytu i 

Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez 

okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie 

w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

6.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz 

prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

6.8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.9 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 6.4.1 i 6.4.3 powyżej z 

przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów 

dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną 

na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres 

management@pilarczyk.pl. 



 

 

6.10 Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani/ Pana udziału w 

Plebiscycie i odpowiednio - Konkursie - niepodanie danych osobowych 

uniemożliwi przekazanie nagrody. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia 

prawidłowego przebiegu Plebiscytu i Konkursu. 

7.2 Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu i Konkursu 

są dostępne na stronie internetowej 

https://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/ oraz w siedzibie Organizatora. 

http://www.karolinapilarczyk.pl/plebiscyt/

