Regulamin konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2021”

I. Postanowienia ogólne
1.Przedmiotem niniejszego regulaminu jest organizacja konkursu pod nazwą „Optifuel Challenge 2021”
– tj. konkursu jazdy ekonomicznej dla kierowców pojazdów ciężarowych, zainicjowanego przez Volvo
Polska Sp. z o.o. (Renault Trucks). Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego kierowcy pojazdów
ciężarowych spośród osób przystępujących do konkursu, promowanie oszczędnej i bezpiecznej jazdy
pojazdami ciężarowymi.
2. Organizatorem konkursu jest Volvo Polska Sp. z o.o. O/ Renault Trucks z siedzibą w Młochowie,
Al. Katowicka 215, 05-831 Młochów, dystrybutor marki Renault Trucks (dalej „Renault Trucks”).
21. Organizator konkursu wyłonił spośród swoich pracowników osoby odpowiedzialne za realizację
wydarzeń konkursowych (dalej: Kierownictwo Konkursu). W skład Kierownictwa Konkursu wchodzą:
• Łukasz Kurcbard – Sędzia Główny
• Sławomir Chojnicki – Sędzia liniowy
• Wojciech Socha – Sędzia liniowy
• Piotr Rogucki – Sędzia liniowy
• Tomasz Wykrota
• Katarzyna Pawluś-Lech
3. W konkursie mogą wziąć udział aktywni zawodowo kierowcy posiadający ważne prawo jazdy kategorii
C+E. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia Uczestnika przez jego pracodawcę – o którym
mowa w postanowieniach poniższych. Formularz zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1.
4. Uczestnika do Konkursu zgłasza przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, na której
potrzeby wykorzystuje pojazdy ciężarowe (firma transportowa albo produkcyjna) (dalej: Przedsiębiorca).
Warunkiem skuteczności zgłoszenia jest, by Przedsiębiorca miał siedzibę lub główne miejsce
prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgłoszenie do konkursu powinno zostać dokonane bezpośrednio do przedstawiciela Renault Trucks
w Polsce. Przystąpienie do konkursu i rejestracja są równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Przedsiębiorcę niniejszego Regulaminu konkursu w całości. W szczególności Przedsiębiorca wskazując
Uczestnika do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym
Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż deklarowany przez niego Uczestnik spełnia wszystkie
warunki uprawniające do udziału w Konkursie. Ilość uczestników w Konkursie jest ograniczona, o
dopuszczeniu do Konkursu decyduje Organizator.
51. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza
potwierdzającego dane Uczestnika oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad określonych w
niniejszym Regulaminie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
52. Przedsiębiorca może wybrać inną osobę niż wskazaną na podstawie zgłoszenia (pkt 5.), przy czym
zmiana Uczestnika przez zgłaszającego Przedsiębiorcę możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed
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przystąpieniem do eliminacji krajowych. Zmiana może nastąpić wyłącznie z przyczyn uzasadnionych, w
tym także w przypadku zakończenia stosunku pracy pomiędzy Przedsiębiorcą oraz Uczestnikiem. W
przypadku zmiany Uczestnika, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 3, 4, 5 oraz 5 1.

II. Zasady Konkursu
6. Eliminacje odbywają się w następujących lokalizacjach oraz terminach.
13-14.05.2021 VGTC Młochów
13-14.05.2021 VGTC Lublin
20-21.05.2021 Nijhof-Wassink
20-21.05.2021 Nijhof-Wassink
24-25.05.2021 Eurocomplex
27-28.05.2021 Eurocomplex
10-11.06.2021 Retos
17-18.06.2021 Tandem
24-25.06.2021 VGTC Pietrzykowice
24-25.06.2021 Serwisy Skrzypa
08-09.09.2021 TT Thermoking
10.09.2021 Gabtrans
16-17.09.2021 VGTC Pruszcz Gdański
16-17.09.2021 Serwisy Skrzypa
23-24.09.2021 Polsad

Młochów
Świdnik
Tarnowo Podgórne
Nowa Wieś Wielka
Rzeszów
Liszki k. Krakowa
Skoczów
Katowice
Pietrzykowice
Zielona Góra
Białystok
Suwałki
Pruszcz Gdański
Szczecin
Rzgów

7. Każdy Uczestnik może wykonać tylko jedną jazdę konkursową w jednej lokalizacji wybranej spośród
dostępnych.
8. Jeden najlepszy wynik zużycia paliwa i prędkości średniej z każdej eliminacji kwalifikuje zwycięzcę
danej eliminacji do wzięcia udziału w finale konkursu. Organizator poinformuje wszystkich zwycięzców
eliminacji o terminie i miejscu realizacji krajowego finału konkursu Optifuel Challenge.
9. Uczestnik, który osiągnie najlepsze wyniki w finale krajowym, ma prawo reprezentować Polskę w
najbliższym światowym finale Optifuel Challenge. Termin, miejsce oraz regulamin światowego finału
zostaną podane w późniejszym terminie. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie
światowego finału Optifuel Challenge jest Renault Trucks SAS Saint Priest, wszystkie prawa i obowiązki
uczestnika zakwalifikowanego z Polski na światowy finał będą określone w wyżej określonym
regulaminie.
10. Uczestnicy będą oceniani ze względu na dwa podstawowe kryteria: poziom zużycia paliwa oraz
średnią prędkość przejazdu z uwzględnieniem przepisów prawa o ruchu drogowym. Uczestnik, który
osiągnie najlepsze parametry – możliwie niskie zużycie paliwa przy jednoczesnej możliwie wysokiej
średniej prędkości pojazdu – zostanie zwycięzcą danego etapu konkursu. W przypadku wyniku ex
aequo decyduje niższa ilość naciśnięć pedału hamulca (na bazie Infomax).
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11. Szczegółowe zasady zostaną przedstawione przez osobę reprezentującą organizatora przed
rozpoczęciem konkursu. Uczestnicy przed rozpoczęciem jazd zostaną poinformowani o długości
i specyfice trasy. Podczas eliminacji lokalnych jazdy odbywają się po drogach publicznych.
12. Organizator zapewnia do przejazdu po trasie konkursowej: pojazd ciężarowy Renault Trucks,
określony w pkt 13, paliwo oraz wszelkie koszty związane z opłatami drogowymi z wyłączeniem
wszelkich kar administracyjnych nałożonych na kierującego w trakcie trwania przejazdu konkursowego
(mandaty, kary administracyjne). Organizator posiada prawo do nieograniczonego udostępnienia
danych osobowych w przypadku otrzymania zapytania od uprawnionego organu kontrolnego w zakresie
wskazania osoby prowadzącej pojazd w określonym dniu i czasie. W trakcie eliminacji krajowych
Uczestnikom nie są zwracane jakiekolwiek koszty związane z udziałem w konkursie – w szczególności
koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp. Uczestnikom finału krajowego Organizator zapewni
zakwaterowanie i wyżywienie.
13. Organizator do realizacji przejazdów konkursowych podstawi pojazdy Renault Trucks T480 4x2 ze
skrzynią biegów Optidriver oraz naczepą, o masie całkowitej zestawu około 38000 kg.
14. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone ostatniego dnia eliminacji, w każdej z lokalizacji.
15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Złamanie tych przepisów lub spowodowanie niebezpiecznej sytuacji w czasie jazdy konkursowej
skutkować będzie karą w postaci dodania 5 litrów do wyniku zużycia paliwa za każde odnotowane
przewinienie lub dyskwalifikacją.
16. Uczestnik decyduje o użyciu hamulca silnikowego oraz zautomatyzowanej skrzyni biegów
Optidriver. Obowiązuje bezwzględny zakaz przełączania skrzyni biegów w pozycję N podczas jazdy.
17. Użycie innych urządzeń np. wentylatorów jest zabronione w czasie jazdy konkursowej. Klimatyzacja
we wszystkich pojazdach będzie działała automatycznie.
18. Użycie wycieraczek, podgrzewania lusterek jest uzależnione od warunków pogodowych, Uczestnik
jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo przejazdu. Sprawy sporne rozsądzi Kierownictwo Konkursu,
którego decyzje są wiążące.
19. Używanie telefonów komórkowych, nawigacji GPS oraz stoperów w czasie jazdy konkursowej jest
surowo zabronione. Podczas jazdy konkursowej telefon/y Uczestnika powinien pozostać wyłączony/e.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników konkursu oraz
osób trzecich (m. in. wypadki komunikacyjne). Organizator nie ponosi żadnego rodzaju
odpowiedzialności wobec Uczestników (z tytułu zobowiązań, naruszenia obowiązków ustawowych,
przywrócenia stanu poprzedniego lub innego rodzaju) z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń ciała, zgonu,
szkody bezpośredniej, pośredniej lub utraconych korzyści spowodowanych w dowolny sposób, które
wynikają lub są związane z Konkursem.
21. Organizator konkursu krajowego przewiduje nagrody wg załącznika nr 3.
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22. Warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi, jest przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika
danych koniecznych dla prawidłowej realizacji obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1509, z późn. zm.).
23. Uczestnikowi, który rezygnuje z nagrody nie przysługuje zamiana tej nagrody na inną nagrodę ani
na jej równowartość w formie pieniężnej, ani jakakolwiek inna forma rekompensaty. Rezygnacja z
nagrody jest równoznaczna z wystąpieniem Uczestnika z konkursu bez jakichkolwiek praw i roszczeń
wobec Organizatora.

III Zasady reżimu sanitarnego
24. W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 Uczestnicy konkursu Optifuel Challenge,
zobowiązani są do:
• Stawienia się do realizacji jazdy konkursowej w ustalonym z Organizatorem miejscu i godzinie;
• Zachowania bezpiecznej odległości od innych Uczestników, organizatorów konkursu, min. 1,5
m;
• Poddania się pomiarowi temperatury ciała;
• Zasłonięcia nosa i ust przekazaną przez Organizatora maseczką jednorazową oraz założenie
rękawiczek ochronnych przed wejściem do kabiny pojazdu;
• Dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym przed wejściem do kabiny pojazdu;
• Stosowanie powyższych środków ochrony osobistej przez cały czas przebywania w kabinie
pojazdu;
• Bezwzględnego stosowania się do komunikatów i poleceń Organizatora
• Stosowania maseczki ochronnej zasłaniającej nos i usta przez cały czas przebywając w strefie
konkursowej lub bezpośrednim otoczeniu pracowników Organizatora;
• Złożenia oświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z Załącznikiem nr 2
25. W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 tylko osoby bez objawów takich jak: gorączka
powyżej 37,5 st.C., kaszel, duszność, bóle mięśniowe, osłabienie, biegunka, wymioty, zaburzenia
węchu lub smaku, mogą zrealizować jazdę konkursową. Uczestnik ma obowiązek poinformować
Organizatora o wystąpieniu ww. objawów przed przystąpieniem do udziału w konkursie. Osoby, u
których zmierzona temperatura będzie podwyższona nie będą mogły wejść do kabiny pojazdu i wykonać
jazdy konkursowej. W przypadku naruszenia zasad reżimu sanitarnego pracownicy Organizatora mogą
wykluczyć danego Uczestnika z udziału w konkursie lub przerwać jazdę konkursową.
26. Organizator wyposażył pojazdy w stosowne przegrody oddzielające Uczestników konkursu od
pracowników Organizatora w celu zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkim osobom.

IV Wizerunek
27. Uczestnik konkursu, przyjmuje do wiadomości, że przebieg konkursu Optifuel Challenge może być
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utrwalany przez osoby wyznaczone przez Organizatora za pomocą sprzętu fotograficznego oraz
audiowizualnego, w tym w formie cyfrowej. Podczas utrwalania przebiegu konkursu wizerunek
Uczestnika może zostać również utrwalony.
28. Utrwalony przebieg konkursu wraz z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika mogą zostać
rozpowszechnione i wykorzystane przez Organizatora do celów archiwalnych, informacyjnych, oraz
promocyjnych. Wizerunek może być również publikowany na stronie internetowej Organizatora, na
portalach społecznościowych oraz stronach zawierających materiały video prowadzonych przez
Organizatora.
29. Poprzez uczestnictwo w konkursie, Uczestnik akceptuje ww. warunki utrwalania jego wizerunku oraz
zasad jego wykorzystania oraz zezwala na nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystanie i publikację tego
wizerunku (wraz z imieniem i nazwiskiem) przez Organizatora w sposób opisany w pkt.18 Regulaminu.
Powyższa zgoda odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie)
korzystania z wizerunku Uczestnika we wszystkich formach i na wszystkich polach eksploatacji, w
szczególności:
• utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. cyfrowo (w jakimkolwiek
systemie i na jakimkolwiek nośniku), w szczególności w postaci fotografii i nagrań filmowych,
• wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
• publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania na pokazach, w czasie transmisji na żywo
wyświetlanej na telebimach na terenie imprezy, w Internecie, w szczególności na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych Volvo oraz w ramach dowolnych usług
telekomunikacyjnych),
• zestawienie wizerunku Uczestnika z innymi wizerunkami, przetworzenie wizerunku oraz
możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując
informację o jej wycofaniu do Organizatora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

V Reklamacje
30. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na
adres Organizatora. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu
poleconego.
31. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom
konkursu.
32. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres
korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
33. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji pisemnie, listem
poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji, nadanym w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Organizatorowi.
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VI Postanowienia końcowe
34. Treść Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w
sieci autoryzowanych punktów sprzedaży samochodów ciężarowych Renault Trucks w Polsce, a także
na stronie internetowej www.renault-trucks.pl. O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną
poinformowani w ten sam sposób. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień
Regulaminu.
35. Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
informujemy, iż:
• Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Przedsiębiorców jest Organizator oraz
Spółki z Grupy VOLVO: Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction
Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo
Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB, Volvo Polska Sp. z o.o. oraz AB Volvo.
• Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika konkursu należy
kierować do Group Privacy Officer w VOLVO na adres gpo.office@volvo.com lub pocztą lub
telefonicznie: AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg,
Szwecja tel. +46 (0)31 66 00 00 lub można też znaleźć na stronie https://www.volvotrucks.pl/plpl/tools/privacy.html
• Dane osobowe Uczestnika (w tym: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, miejsce pracy,
stanowisko, wizerunek, informacje o stanie zdrowia) oraz dane podane w celu przekazania i
rozliczenia nagrody laureatom będą przetwarzane zgodnie z powszechnie panującymi
przepisami prawa w celu: organizacji konkursu, publikacji informacji o laureatach i rozliczenia
oraz przyznania nagród, a także w celach promocyjnych, marketingowych, archiwizacyjnych i
dowodowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja umowy
określonej w regulaminie konkursu), lit. c (realizacja obowiązków prawnych w zakresie
podatkowym i rozliczeniowym) oraz lit. f RODO (uzasadniony interes Organizatora w
pozostałych celach). Ponadto dane będą przetwarzane w związku z postępowaniem w czasie
epidemii COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) w zw. z art. 9. ust. 2 lit i) RODO w zw. z
art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.
• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w konkursie lub brakiem możliwości rozpoznawania reklamacji.
• Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Uczestnika lub otrzymaliśmy je od jej/jego pracodawcy.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym
realizacji ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz przechowywane do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku retencji danych
wynikającego z przepisów prawa, a następnie przez okres niezbędny dla celów promocyjnych
i archiwizacyjnych. Okres przetwarzania danych osobowych laureatów zakończy się z upływem
pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu
(w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
• Odbiorcą danych Uczestnika mogą być: podmioty z grupy Volvo; podmioty świadczące usługi
na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, promocji i marketingu, usługi
archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi audytowe, doradcze i prawne), przy
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•
•
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•

czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z jego poleceniami oraz niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy (m.in.
usług pocztowych i operacyjnych),
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy).
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Uczestnikom przysługuje prawo:
o dostępu do ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także przenoszenia danych osobowych, w zakresie, w jakim dane są
w sposób zautomatyzowany przetwarzane na podstawie umowy lub zgody;
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
o prawo wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W Polsce tym organem
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz
realizacji praw można znaleźć na stronach internetowych Volvo Group w zakładce prywatność:
https://www.volvogroup.com/en-en/privacy/privacy-pl.html.

36. Materiały reklamowo-promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą wpływać
na treść Regulaminu, który jest wiążący dla Przedsiębiorców, Uczestników oraz Organizatora.
37. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania konkursu,
zmiany jego terminu lub odwołania. Organizator może dokonać zmiany terminu ogłoszenia listy
laureatów, a także wprowadzić inne zmiany w Regulaminie.
38. W przypadku, gdy wartość nagrody osiągnie przewidziane przepisami prawa progi, Organizator uiści
10 % zryczałtowany podatek dochodowy PIT liczony od rynkowej wartości danej nagrody określonej w
pkt 10 Regulaminu, na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby płatnika – co stanowić będzie
dodatkową nagrodę pieniężną obok nagród wskazanych w pkt 11 Regulaminu. Laureat jest
zobowiązany do przekazaniu Organizatorowi niezbędnych danych dotyczących umożliwiających
uiszczenie powyższego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego PIT.
39. Przedsiębiorcy oraz Uczestnicy potwierdzają poprzez podpisanie odpowiednio dokumentów
stanowiących Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
Młochów, 20.04.2021
Załączniki:
Nr 1 - Wzór ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Nr 2 - Wzór OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Nr 3 - Wykaz nagród
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2021”

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………
NIP Firmy: …………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę: …………………………………………………………………

niniejszym zgłaszam do konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2021” osobę:

Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych oraz prawo jazdy kategorii C+E, o wysoce zadowalającym stanie zdrowia, pozwalającym, bez
podjęcia żadnego zagrożenia, na wzięcie udziału w konkursie „OPTIFUEL CHALLENGE 2021”.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „OPTIFUEL
CHALLENGE 2021” wraz z załącznikami i akceptuję ich treść bez zastrzeżeń.

Miejscowość / Data

Podpis
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2021”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja, niżej podpisany: ……………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenia konkursowe
Niniejszym oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych oraz prawo jazdy kategorii C+E, o wysoce zadowalającym stanie zdrowia, pozwalającym mi,
bez podjęcia żadnego zagrożenia dla mojej osoby i innych osób, na wzięcie udziału w konkursie
„OPTIFUEL CHALLENGE 2021”.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „OPTIFUEL
CHALLENGE 2021” wraz z załącznikami i akceptuję ich treść bez zastrzeżeń. Oświadczam, że jestem
zdecydowany przystąpić do konkursu w charakterze Uczestnika.
Oświadczam także, że zostałem/-łam w pełni poinstruowany/-a w zakresie obsługi pojazdu ciężarowego
Renault, który zobowiązuję się prowadzić w ramach konkursu w sposób prawidłowy, nie stanowiący
zagrożenia dla osób i mienia.
Oświadczam także, że zdaję sobie sprawę z zagrożeń, które mogą być związane z wzięciem udziału w
konkursie OPTIFUEL CHALLENGE 2021”, w tym zdrowotnych i biorę w nim udział wyłącznie na własne
ryzyko i odpowiedzialność.
Oświadczenia dotyczące epidemii COVID-19
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2 oświadczam, że
według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie, w izolacji ani pod nadzorem epidemiologicznym;
3) W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w konkursie „Optifuel Challenge 2021”
wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o
tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Renault Trucks
Polska na adres mailowy: katarzyna.pawlus@renault-trucks.com oraz podjąć niezbędne kroki
wg wskazań GIS: https://www.gov.pl/web/koronawirus.
4) Zobowiązuję się do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego
funkcjonowania konkursu Optifuel Challenge 2021 w trakcie epidemii COVID-19.
5) oświadczam także, że zdaję sobie sprawę z zagrożeń, które mogą być związane z wzięciem
udziału w konkursie – w tym zdrowotnych – i biorę w nim udział na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Jednocześnie przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za szkody
wywołane w związku z nieprzestrzeganiem przeze mnie ww. zobowiązań.
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2021”

Mam świadomość, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane przez Organizatora - Volvo Polska
Sp. z o.o. Oddział Renault Trucks z/s w Młochowie - na żądanie właściwych służb sanitarnych (np.
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w
bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2 (COVID-19).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych jest Volvo Polska Sp. z o.o. O/ Renault Trucks z siedzibą w Młochowie, Al.
Katowicka 215, 05-831 Młochów oraz Spółki z Grupy VOLVO. Wszelkie pytania dotyczące
przetwarzania danych osobowych Uczestnika konkursu należy kierować do Group Privacy Officer w
VOLVO na adres gpo.office@volvo.com lub pocztą lub telefonicznie:
AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja tel. +46
(0)31 66 00 00 lub można też znaleźć na stronie https://www.volvotrucks.pl/pl-pl/tools/privacy.html
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, publikacji informacji o
laureatach i rozliczenia oraz przyznania nagród, a także w celach promocyjnych, marketingowych,
archiwizacyjnych i dowodowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja
umowy określonej w regulaminie konkursu), lit. c (realizacja obowiązków prawnych w zakresie
podatkowym i rozliczeniowym) oraz lit. f RODO (uzasadniony interes Organizatora w pozostałych
celach). Ponadto dane będą przetwarzane w związku z postępowaniem w czasie epidemii COVID-19
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) w zw. z art. 9. ust. 2 lit i) RODO w zw. z art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz wydanymi na
jej podstawie rozporządzeniami.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora, a także
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wycofania zgody. Ma Pani/ Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w Regulaminie konkursu (pkt 35).

Miejscowość / Data

Podpis
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Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2021”

WYKAZ NAGRÓD W ELIMINACJACH LOKALNYCH
VGTC MŁOCHÓW
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie VGTC
MŁOCHÓW na robociznę o wartości 2000 zł netto
VGTC LUBLIN
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie VGTC LUBLIN
na robociznę o wartości 2000 zł netto
NIJHOF WASSINK TARNOWO PODGÓRNE
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie NIJHOF
WASSINK TARNOWO PODGÓRNE na robociznę o wartości 2000 zł netto
NIJHOF WASSINK NOWA WIEŚ
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie NIJHOF
WASSINK NOWA WIEŚ na robociznę o wartości 2000 zł netto
EUROCOMPLEX LISZKI
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie EUROCOMPLEX
na robociznę o wartości 2000 zł netto
EUROCOMPLEX RZESZÓW
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie EUROCOMPLEX
na robociznę o wartości 2000 zł netto
RETOS
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie RETOS
na robociznę o wartości 2000 zł netto
TANDEM
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie TANDEM
na robociznę o wartości 2000 zł netto
VGTC PIETRZYKOWICE
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
renault-trucks.pl
Volvo Polska Sp. z o.o., Siedziba: ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław, Polska, NIP: 895-10-09-619: REGON: 930723158: Nr KRS 0000015750, Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 34.114.000 PLN, adres do korespondencji:
Volvo Polska Sp. z o.o. Oddział Renault Trucks, Aleja Katowicka 215; 05-831 Młochów.

– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie VGTC
PIETRZYKOWICE na robociznę o wartości 2000 zł netto
SERWISY SKRZYPA ZIELONA GÓRA
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie SERWISY
SKRZYPA ZIELONA GÓRA na robociznę o wartości 2000 zł netto
SERWISY SKRZYPA SZCZECIN
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie SERWISY
SKRZYPA SZCZECIN na robociznę o wartości 2000 zł netto
TT THERMOKING
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie TT
THERMOKING na robociznę o wartości 2000 zł netto
GABTRANS
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie GABTRANS
na robociznę o wartości 2000 zł netto
VGTC PRUSZCZ GDAŃSKI
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie VGTC PRUSZCZ
GDAŃSKI na robociznę o wartości 2000 zł netto
POLSAD
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla kierowcy: zegarek Smartwatch
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca dla firmy: voucher do wykorzystania w danym serwisie POLSAD
RZGÓW na robociznę o wartości 2000 zł netto
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