Wrocław, 14.05.2021 r.

Regulamin Akcji Promocyjnej z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego
„Zdobądź kubek kierowcy”
Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej.
Linia Biznesowa 2/LB 2 – Departament Transportu i Maszyn Budowlanych Idea Getin Leasing S.A. i Idea Getin Leasing S.A. Automotive
SKA.
I. Informacje ogólne o Akcji.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa aktualnych oraz potencjalnych klientów LB2 z segmentu transportu
ciężkiego (zwanych dalej Uczestnikami) w Akcji Promocyjnej „Zdobądź kubek kierowcy”, której celem jest rozpowszechnienie
informacji o Idea Getin Leasing (dalej IGL) w Internecie oraz uzyskanie pozytywnego obrazu działań IGL na rynku
leasingowym w Polsce. Akcja będzie prowadzona przy okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego.
2. Organizatorem Akcji jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 42b we Wrocławiu, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000307665, Regon: 141374292, NIP 5213482474 (zwana dalej Organizatorem).
3. Uczestnikiem akcji może być każdy pełnoletni użytkownik portalu Facebook, który jest związany z transportem ciężkim, tzn.
prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową lub jest właścicielem spółki handlowej, w której jednym z kodów PKD jest
kod 49.41. Z - Transport drogowy towarów lub osoba fizyczna posiadająca aktualną kartę kierowcy, której wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Akcja odbywać się będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 14.05.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. lub do
wyczerpania zapasów Nagród, okres ten zwany jest dalej Okresem Akcji.
5. Uczestnicy Akcji zostaną poinformowani o Akcji na profilu Facebook Organizatora oraz przez
Pracowników/Współpracowników LB2.
6. Organizator może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń niezbędnych do realizacji Akcji. Niestosowanie się do niniejszego
Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Akcji i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje
natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody, bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do
Organizatora. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z
Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności przedstawienie nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji i
dokumentów finansowych, mogą zostać niedopuszczeni do Akcji lub z niego wykluczeni przez Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Akcji spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Akcji, jak również
w przepisach prawa.
7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje:
• prawo do zmiany przyznanej nagrody na inną,
• zrzeczenie się nagrody na rzecz osoby trzeciej,
• jakiekolwiek roszczenia z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane przez Organizatora
Konkursu.
II. Zasady Akcji, Nagrody oraz kryteria ich przyznawania.
1. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi skomentować post informujący o niniejszej akcji udostępniony przez Organizatora
na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/ideagetinleasing/), poprzez
umieszczenie pod postem swojego zdjęcia (np. selfie) w tle z użytkowanym samochodem – tj. ciągnik siodłowy, samochód
ciężarowy lub samochód dostawczy (z wyłączeniem samochodów osobowych).

3.

Organizator przyzna 100 Nagród w Akcji dla pierwszych 100 osób, które zgłoszą swój udział w Akcji na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie. Jeden Laureat może otrzymać jedną Nagrodę.
4. Nagrodą w Akcji jest gadżet firmowy Organizatora w postaci brandowanego imieniem Laureata kubka termicznego.
5. O chwili dokonania poprawnego zgłoszenia decyduje data i czas wysłania poprawnie wypełnionego Formularza dostępnego
na stronie internetowej.
6. W momencie przyznania Nagrody Laureatowi Organizator skomentuje zdjęcie Laureata z prośbą o wiadomość prywatną, w
której to Laureat przekaże dane do wysyłki Nagrody. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Laureata o przyznaniu
Nagrody w terminie do 31 maja 2021 roku.
7. Organizator zobowiązuje się do wysyłki Nagrody na adres podany przez Laureata w zgłoszeniu w terminie do 30 czerwca
2021 roku bez obciążania Laureata Akcji kosztami przesyłki.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełnione dane w zgłoszeniu, oraz nie ponosi
odpowiedzialności za techniczne błędy informatyczne, które spowodują niedostarczenie zgłoszenia, chyba że wynikają one
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.
III. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Akcji jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-611),
przy ul. Strzegomskiej 42b.
2. Z powołanym w IGL Inspektorem Ochrony Danych Uczestnik może się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod
powyższy adres siedziby IGL (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@ideagetin.pl.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
1) w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów IGL, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług;
2) w celu realizacji Akcji – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji jest niezbędne do
wzięcia udziału w Akcji w oparciu o prawnie uzasadniony interes IGL, jakim jest promowanie swoich produktów i zarządzanie
relacjami z partnerami biznesowymi;
3) w celu wypełnienia przez IGL obowiązków prawnych spoczywających na IGL w związku z koniecznością przechowywania
dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa;
4) w wewnętrznych celach administracyjnych IGL w tym w celach statystycznych jako realizacja prawnie uzasadnionego
interesu IGL;
5) w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez Uczestników oraz dochodzenia lub obrony praw przed
sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów IGL, polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów
i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
6) w celu analitycznym – będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu IGL, jakim jest doskonalenie prezentowanych
przez IGL produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia klientów.
4. Dane Uczestnika nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa, ale mogą
być przekazywane podwykonawcom IGL, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne, firmy audytorskie czy archiwizacyjne.
5. Dane Uczestnika będą przechowywane – odpowiednio – do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa
w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo – podatkowej lub do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń.
6. Uczestnik – stosownie do sytuacji – mają prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, kiedy są one przetwarzane przez IGL na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów IGL np. w celach marketingowych (w tym wobec profilowania w tych celach).
8. Uczestnicy mają prawo złożyć sprzeciw wobec uczestnictwa w Akcji poprzez przesłanie informacji mailowej na adres:
transport@ideagetin.pl
IV. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie w związku z zasadami bądź rozstrzygnięciem Akcji. Odwołanie wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem należy wnieść na adres Organizatora, tj. Idea Getin Leasing S.A., ul. Strzegomska 42, 53-611 Wrocław, pod rygorem
wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z organizacją Akcji. Odwołania, o których mowa w zdaniu poprzednim,
będą rozpatrzone przez Organizatora tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników
Akcji. Odwołania rozstrzyga Organizator w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Akcji.
3. Regulamin Akcji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
5. Bezpośredni nadzór nad Akcją sprawuje Dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych – Małgorzata Terlecka-Urbanik.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2021 r.

