
MotoInnowacje 2019 
 
 
Regulamin plebiscytu 
 

 

Art. 1 
 
Informacje ogólne 
 
1) Plebiscyt użytkowników serwisów Grupy MotoFocus pod nazwą „MotoInnowacje 2019” 

organizowany jest przez Małgorzatę Franke prowadzącą działalnośd gospodarczą pod firmą 

MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Za Dębami 3, 05 – 

075 Warszawa, posługująca się NIP: 5251049153, numerem REGON: 011752326, zwaną dalej 

ORGANIZATOREM. 
 
2) UCZESTNIKAMI Plebiscytu nazywamy firmy z branży motoryzacyjnej zgłaszające swoje produkty. 

Produkty te musza byd dopuszczone do udziału przez Komisję Plebiscytową. 
 
3) GŁOSUJĄCYM nazywamy użytkownika portali MotoFocus.pl i TruckFocus.pl. 
 
4) Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora. 
 

 

Art. 2 
 
Cel Plebiscytu 
 
1) Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania najbardziej innowacyjnych produktów 

spośród zgłoszonych przez Uczestników. 
 
2) Plebiscyt prowadzony jest jednocześnie dla trzech kategorii: części do samochodów osobowych; 

części do samochodów ciężarowych, oraz wyposażenie warsztatowe . 

 
 
Art. 3 
 
Uczestnictwo w Plebiscycie 
 
1) W Plebiscycie wezmą udział produkty, których opisy zostaną nadesłane przez firmy z branży 

motoryzacyjnej i dopuszczone do udziału przez Komisję Plebiscytową. 
 
2) W Plebiscycie głos może oddad każdy użytkownik serwisu internetowego www.motofocus.pl i 

www.truckfocus.pl, który ukooczył 18 lat. 
 
3) Każdy użytkownik może oddad tylko jeden ważny głos na jedną kategorie. Zgłoszenia będą 

weryfikowane poprzez adres IP. 

http://www.motofocus.pl/
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Art. 4 
 

Zasady przeprowadzania Plebiscytu 
 

1) Plebiscyt będzie odbywał się w dniach od 18.07.2019 r. do 10.09.2019 r. i jest prowadzony w 

dwóch etapach: 
 

a. Etap pierwszy trwający od 18.07.2019 do dnia 13.08.2019, podczas którego spośród 

wszystkich zgłoszonych produktów w każdej z kategorii zostanie drogą głosowania 

wyłonionych sześciu finalistów z największą liczbą głosów. 
 

b. Etap drugi trwający od dnia 22.08.2019 do południa dnia 10.09.2019r., podczas którego 

każdy użytkownik będzie mógł oddad głos na jeden z 6 produktów wyłonionych z etapu 

pierwszego w każdej z kategorii. 
 
2) Głosowanie odbywad się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.motofocus.pl (dalej 

jako „strona www”) poprzez kliknięcie przez Glosującego na odpowiednio oznaczony przycisk. 
 
3) Każdy Głosujący, poprzez kliknięcie na odpowiednio oznaczony przycisk oddaje swój głos na 

wskazany produkt. 
 
4) Głosujący może oddad po jednym głosie na kategorię. 
 
5) Jedno kliknięcie jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu na wybrany produkt. 
 

 

Art. 5 
 

Ogłoszenie wyników Plebiscytu 
 

1) W dniu 12.09.2019 r. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki 

Plebiscytu na stronie internetowej www.motofocus.pl i www.truckfocus.pl 

 
 
Art. 6 
 
Nagrody w Plebiscycie 
 
1) Dla zwycięzców w każdej z trzech kategorii przewidziane są równorzędne nagrody, którymi 

będzie emisja kampanii reklamowych. 
 
2) Pierwsze miejsce: usługi reklamowe na portalach Grupy MotoFocus o wartości 9000PLN 
 
3) Drugie miejsce: usługi reklamowe na portalach Grupy MotoFocus o wartości 6000PLN 
 
4) Trzecie miejsce: usługi reklamowe na portalach Grupy MotoFocus o wartości 3000PLN 
 
5) Kampanie będą przeprowadzane w okresie 6 miesięcy od zakooczenia Plebiscytu, a ich przebieg 

będzie ustalony indywidualnie dla każdego ze zwycięzców w miarę wolnych powierzchni 

reklamowych Organizatora. 
 
6) Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

http://www.motofocus.pl/
http://www.motofocus.pl/
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Art. 7 
 

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
 

1) Akceptując treśd niniejszego regulaminu, oddając głos w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z: 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
 

RODO stosowane od dnia 25 maja 2018 
 
2) Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Franke prowadząca działalnośd gospodarczą 

pod firmą MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Za 

Dębami 3, 05 – 075 Warszawa, posługująca się NIP: 5251049153, numerem REGON: 011752326 

oraz adresem e-mail: ado@motofocus.pl. 
 
3) Dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia 

Plebiscytu. Po zakooczeniu Plebiscytu zostaną usunięte. 
 
4) Pełną politykę prywatności organizator udostępnia pod adresem https://motofocus.pl/polityka 
 

 

Art. 8 
 

Reklamacje 
 

1) Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie 

mailowej na adres redakcja@motofocus.pl, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o 

wynikach Plebiscytu. 
 
2) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie 

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 
 
3) Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeo we właściwym sądzie powszechnym. 

 

 

Art. 9 
 

Zmiany regulaminu 
 

1) Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin 

pozostaje do wglądu na stronie www.motofocus.pl. 
 
2) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 
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3) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu i/lub realizacji nagrody, których nie był w stanie 

przewidzied, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeo 

losowych, w tym siły wyższej. 

 
 
 
 

Art. 10 
 

Postanowienia koocowe 
 

1) Organizator zastrzega możliwośd przedłużenia trwania Plebiscytu. 
 
2) Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników 

przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza 

praw Uczestników nabytych przed zmianą. 


