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REGULAMIN PROMOCJI
Kup auto eko w RM Filipowicz i spędź urlop nad morzem!
§ 1 Organizator i Nazwa Promocji
Organizatorem promocji pod nazwą „Kup auto eko w RM Filipowicz i spędź urlop nad
morzem!” zwanego dalej
„Promocją”, jest RM FILIPOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA
KOMANDYTOWA z siedzibą w 30-705 Kraków, ul. Stanisława Klimeckiego 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIESCIA W
KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem KRS
0000540996, zidentyfikowaną nadanymi jej numerami NIP 6793107887 oraz REGON 360741453

§ 2 Miejsce i czas trwania Promocji
1. Promocja prowadzona będzie w dniach od 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku,
w następujących salonach Organizatora:
a. Salon Kia , ul. Klimeckiego 25 , 30-705 Kraków
b. Salon Mitsubishi , ul. Klimeckiego 25 , 30-705 Kraków
c. Salon Kia , ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
2. Zakończenie Promocji następuje w dniu 30 września 2021 roku.
3. Promocja prowadzona będzie w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Google
oraz Google Ads oraz na stronach internetowych Organizatora.
§ 3 Zasady oraz warunki przeprowadzenia Promocji
1. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, który spełni łącznie następujące przesłanki:
a. w dniach pomiędzy 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r., złoży w jednym z salonów
Organizatora, o których mowa w §2 ust. 1 regulaminu Promocji, zamówienie na zakup
nowego samochodu elektrycznego lub w wersji Plug-in-hybrid marki Kia ( Kia eNiro , Kia
eSoul ,Kia EV6 ,Kia xCeed Phev, Kia Ceed SW Phev, Kia Sorento Phev) lub Mitsubishi
(Mitsubishi Eclipse Cross PHEV i Mitsubishi Outlander PHEV)

w ramach którego Uczestnik stanie się użytkownikiem przedmiotu sprzedaży (leasingobiorcą)
lub właścicielem tego Pojazdu,
b. dokona prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji najpóźniej w chwili złożenia u
Organizatora zamówienia na samochód opisany w lit. a) powyżej, w oparciu o Formularz
Zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Promocji,
c. uiści na rzecz Organizatora płatność w wysokości 1 zł netto na poczet zakupu vouchera,
d. odbierze zamówiony samochód oraz zapłaci cenę za zamówiony samochód do Organizatora,
w terminie ustalonym z Organizatorem,
otrzyma Voucher wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu, na zasadach szczegółowo
określonych poniżej.
2. Przedmiotem Promocji jest imienny voucher w promocyjnej cenie 1 zł netto, do
wykorzystania w Ośrodku wypoczynkowym SPA, w terminie do dnia 30.04.2026 r., na
zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Voucherów firmowych, Instrukcji
rezerwacji oraz w Regulaminie Ośrodka wypoczynkowego, których aktualne wersje znajdują
się w salonach Organizatora i zostaną udostępnione zainteresowanemu Promocją Klientowi.
3. Uczestnikiem Promocji może zostać
a.

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła
18 lat,

b. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która ukończyła 18 lat,
c. osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą,
(w regulaminie określony jako : Uczestnik).
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 1 oraz
akceptacja niniejszego Regulaminu Promocji równoważna z wyrażeniem przez Uczestnika
zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
5. Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu Promocji uwzględnia:
a. wyrażenie woli udziału w Promocji w dniach 1 czerwca – 30 września 2021 roku, ze
strony Uczestnika,
b. potwierdzenie zamówienia przez Uczestnika w ww. terminie nowego elektrycznego
lub plug-in-hybrid pojazdu marki Kia lub Mitsubishi, w jednym z

oddziałów Organizatora opisanym powyżej, poprzez przedłożenie dokumentu
zamówienia,
c. podanie danych Uczestnika:
i. dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsument):
imię, nazwisko, telefon (obowiązkowo), e-mail (opcjonalnie), potwierdzenie
ukończenia 18 lat,
ii. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko,
telefon (obowiązkowo), e-mail (opcjonalnie), NIP firmy;
iii. dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą: firma, adres, NIP,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru vouchera imiennego, telefon
kontaktowy (obowiązkowo), e-mail (opcjonalnie),
d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika lub reprezentanta
Uczestnika, w celu prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji
handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (nieobowiązkowe),
akceptacji Regulaminu i warunków Konkursu (obligatoryjne), wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika lub reprezentanta w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu (obligatoryjnie).
e. Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu Promocji powinien
być podpisany przez Uczestnika lub upoważnionego pełnomocnika Uczestnika, tj.:
i. w przypadku osób fizycznych (konsumentów) – przez tę osobę lub
upoważnionego na piśmie pełnomocnika Uczestnika,
ii. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – przez
tą osobę lub upoważnionego na piśmie pełnomocnika Uczestnika,
iii. w przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą - przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika według KRS, lub
pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika według KRS.
6. Przedmiot Promocji (voucher) zostanie wydany uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom
Promocji po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu Promocji oraz po pozytywnej
weryfikacji Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1. Przedmiot Promocji
zostanie przekazany Uczestnikowi poprzez wręczenie vouchera podczas wydania
samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia. W szczególnych przypadkach, Organizator
zastrzega dla siebie prawo do późniejszego wydania Vouchera, jednak nie później niż w
terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia wydania samochodu do Uczestnika.
7. Przyznany Uczestnikowi Promocji voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani
na przedmiot innego rodzaju.

8. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania vouchera na osoby trzecie.
9. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł odebrać voucheru w okresie obowiązywania
Promocji, traci tę możliwość i nie jest uprawniony do domagania się realizacji Promocji w
innym terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania
Uczestnika z odbioru vouchera z przyczyn pozostających po stronie Uczestnika.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji w razie
powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu.
§ 4 Wyłączenia z udziału w Promocji
1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
podmiotów od Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo, personalnie lub
organizacyjnie, a także podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji
Promocji oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny
rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Promocji mogą wziąć udział konsumenci oraz przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub zawodową, oraz osoby prawne), z zastrzeżeniem poniższego
ust. 3 i 4.
3. Z Promocji wyłączone są transakcje sprzedaży samochodów z warunkami i rabatami
specjalnymi lub przyznane indywidualnie klientowi. Organizator może zadecydować, że w
indywidualnym przypadku przyzna prawo do promocji, pomimo

warunków/lub rabatów

specjalnych. Wówczas taki zapis znajdzie się w umówię sprzedaży.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z Regulaminem
Uczestnictwa w Promocji.
5. Organizator oświadcza, że realizacja voucherów należy do wystawcy vouchera (Ośrodka
wypoczynkowego), dlatego wszelkie reklamacje odnoszące się do realizacji vouchera będą
rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Voucherów oraz w
Regulaminie Ośrodka wypoczynkowego, których aktualne wersje znajdują się w salonach
Organizatora i zostaną udostępnione zainteresowanemu Promocją Klientowi.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji powinni zgłaszać w formie
pisemnej w okresie trwania Promocji oraz 30 dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora oraz zawierać
imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres pocztowy Uczestnika Promocji, kopię

dokumentu zamówienia samochodu oraz dokładny opis stanu faktycznego, będącego
przyczyną złożenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora
pisma zawierającego reklamację.
4. Po wyczerpaniu roszczeń reklamacyjnych Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
§ 6 Dane osobowe
1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami
podawanymi Organizatorowi. Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Organizator zwany w dalszej części paragrafu Administratorem.
2. Dane kontaktowe
osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych
Administratora : Pan Marcin Muntean e-mail rodo@rmfilipowicz.pl , który jest do dyspozycji w
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych oraz prywatności.
3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Organizatora
Promocji, rozliczenia nagród, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez
Uczestnika oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe mogę być również
zbierane i przetwarzane w calach handlowych / marketingowych Administratora, jeżeli została
na to wyrażona odrębna zgoda. Wyrażenie zgody w tym celu jest dobrowolne i nie jest
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
a w zakresie rozliczenia nagród – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
5. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego,
usług IT, hostingu poczty e-mail, wsparcia przy organizacji konkursu.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane do chwili zakończenia Promocji lub
odwołania zgody na ich przetwarzanie lub do chwili upływu przedawnienia obowiązku
podatkowego. Administrator danych osobowych zastrzega sobie także prawo do
przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe

Uczestników zebrane w celach handlowych / marketingowych Administratora, będą
przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej w tym celu.
7. Uczestnicy Promocji mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych
osobowych

dotyczy

wyłącznie

danych

przetwarzanych

w

sposób

wyłącznie

zautomatyzowany. Uczestnicy Promocji mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnicy Promocji mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez
Uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Promocji, co uniemożliwi otrzymanie przez
Uczestnika vouchera w Promocji.
10. Administrator udostępnia dane osobowe Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, ewentualnie
firmy

i

NIP firmy

do

odrębnego

administratora

danych

osobowych

-

Ośrodka

wypoczynkowego, który odpowiada za realizację vouchera. Udostępnienie odbywa się w
oparciu zgodę Uczestnika. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, bez wpływu
na zgodność z prawem czynności, które zostały podjęte w jej oparciu do chwili wycofania
zgody.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej
przyczyny rozumianej przede wszystkim jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania
Promocji,
b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi
lub technologicznymi,
c. przedłużenie terminu obowiązywania Promocji.
4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity
Regulaminu

poprzez

www.rmfilipowicz.pl.

jego

publikację

na

stronie

internetowej

Organizatora

Zmiana Regulaminu nie wpływa na zgłoszenia Uczestników Promocji złożone przed dokonaniem
zmiany.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI
Kup auto eko w RM Filipowicz i spędź urlop nad morzem!
Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami.
1.

Dane Uczestnika – dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsument):
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Imię i nazwisko:
Tel.:
e-mail:
adres do korespondencji:
Potwierdzenie ukończenia 18 lat: TAK/NIE* (skreślić niepotrzebne)

2.

Dane Uczestnika – dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
⎯ Imię i nazwisko:
⎯ Tel.:
⎯ e-mail:
⎯ adres do korespondencji:
⎯ NIP firmy:

3.

Dane Uczestnika – dotyczy osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą:
⎯ Nazwa firmy:
⎯ Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru imiennego vouchera:
⎯ Tel. kontaktowy:
⎯ e-mail kontaktowy:
⎯ NIP firmy:

4.

Oświadczenia Uczestnika Promocji:
a. Wyrażam wolę wzięcia udziału w Promocji w dniach 1 czerwca – 30 września 2021 roku.
b. Potwierdzam zamówienie u Organizatora pojazdu marki ............................. /wskazać markę/, na
dowód
czego
załączam
dokument
zamówienia
samochodu
o
numerze
………………………………………../wskazać numer zamówienia u Organizatora/.
c. Zobowiązują się do płatności w wysokości 1 zł netto za zakup vouchera promocyjnego
najpóźniej w dniu odbioru vouchera.
d. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji „Kup auto eko w RM Filipowicz
i spędź urlop nad morzem!” oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych zawartą w treści Regulaminu.
e. Potwierdzam, że uczestnictwo w promocji równoznaczne jest z wyrażeniem przeze mnie zgody
na udostępnienie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, firmy i NIP firmy
(jeżeli dotyczy firmy) do Ośrodka wypoczynkowego, w celu umożliwienia realizacji vouchera
zgodnie z regulaminem Ośrodka.
f. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z Voucherów firmowych,
Instrukcją rezerwacji oraz Regulaminem Ośrodka wypoczynkowego.

5.

Oświadczenie dobrowolne Uczestnika Promocji:
a. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * [zaznaczyć właściwe]
na wykorzystanie wyżej wskazanych danych osobowych i kontaktowych, w celu prowadzenia
działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej ze strony Organizatora.
………………………
(data)

…………….……………………
(podpis Uczestnika)

Załączniki:
1.
2.

zamówienie pojazdu
pisemne pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Uczestnika (gdy w imieniu Uczestnika działa osoba upoważniona).

Uzupełnić w przypadku spełnienia warunków Promocji przez Uczestnika
Promocji, w chwili wydania VOUCHERA:
Wypełnia pracownik Organizatora:
Numer Vouchera: ……………………..
Numer zamówienia samochodu: …………………………….
Czy zamówiony samochód odebrany i opłacony przez Uczestnika?: ......................................... /TAK/NIE/
Czy Uczestnik uregulował 1 zł tyt. vouchera? .......................................... /TAK/NIE/
…………………
(data)

…………….……………………
(podpis pracownika Organizatora)

Wypełnia Uczestnik:
Potwierdzam odbiór Vouchera imiennego nr ............................................. , w ramach Promocji
realizowanej w dniach 1 czerwca – 30 września 2021 roku o nazwie „Kup auto eko w RM Filipowicz i
spędź urlop nad morzem!”

…………………
(data)

…………….……………………
(podpis Uczestnika)

