REGULAMIN AKCJI „ BEZPIECZNY
KIEROWCA TANKUJE TANIEJ”

ORGANIZATOR AKCJI
§1
Organizatorem akcji - wyzwania „Bezpieczny kierowca tankuje
taniej” dla Klubowiczów Klubu PZU Pomocni, zwanego dalej
„Akcją”, jest PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326045 o kapitale
zakładowym 4 885 800 zł wpłaconym w całości, NIP: 525-244-97-91,
REGON: 141749332. Organizator należy do Grupy PZU.
ADRESACI AKCJI
§2
W Akcji mogą uczestniczyć członkowie Klubu PZU Pomocni
(Klubowicze), zwani dalej „Uczestnikami”.
CEL AKCJI
§3
Celem Akcji jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień
fotograficznych, wrażliwości artystycznej Klubowiczów,
promowanie bezpiecznego stylu jazdy wśród Klubowiczów oraz
popularyzacja i promocja Klubu PZU Pomocni.
MIEJSCE I CZAS TRWANIA AKCJI
§4
1. Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Akcja trwa od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 5 maja 2019 r.
włącznie.
UCZESTNICTWO W AKCJI
§5
1. Udział w Akcji jest bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji jest
uczestnictwo w Klubie PZU Pomocni oraz zainstalowana
i działająca Aplikacja GO wraz z urządzeniem typu beacon.
3. Do każdego Klubowicza, który wyraził zgodę na kontakt
elektroniczny, zostanie wysłana korespondencja (e-mail)
z informacją o Akcji i jej Regulaminie.
4. Regulamin Akcji będzie dostępny na stronie pomocni.pzu.pl.
5. Aby wziąć udział w Akcji Klubowicz jest zobowiązany do
odesłania e-maila zwrotnego do Organizatora
z potwierdzeniem udziału lub potwierdzeniem udziału oraz
zdjęciem, o którym mowa § 6 ust 2 w terminie do dnia
12 maja 2019 r.
6. Przesłanie przez Uczestnika e-maila z wyrażoną zgodą na
udział w Akcji, stanowi potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał
się z postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.
7. Każdy uczestnik Akcji, który jeździ z Aplikacją GO oraz spełni
kryteria dotyczące bezpiecznej jazdy określone w niniejszym
Regulaminie, jest uprawniony do otrzymania jednorazowego
vouchera, w formie kodu, o wartości 10 zł na paliwo do
wykorzystania na dowolnej Stacji Paliw PKN Orlen. Voucher
zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany przez niego
podczas przystąpienia do Klubu adres e-mail w terminie
maksymalnie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników
Akcji. Zasady korzystania z voucherów są następujące:
1) Posłużenie się kuponem jest możliwe po uprzednim
poinformowaniu pracownika stacji Orlen o zamiarze
dokonania transakcji przy użyciu Kuponu Rabatowego;
2) Voucher uprawnia do uzyskania rabatu w wysokości 10 zł
brutto na zakup dowolnego rodzaju (lub rodzajów) paliwa
sprzedawanego na dowolnej stacji Orlen w przypadku, gdy
minimalna wartość transakcji będzie wynosić 20 zł brutto;

3) Uczestnik Akcji nie może domagać się wykorzystania
vouchera w celu uzyskania rabatu na inne, sprzedawane
na stacjach Orlen produkty lub usługi;
4) Jeżeli wartość zakupionego przez uczestnika akcji paliwa,
jest mniejsza niż 20 zł brutto, wówczas użycie vouchera
zostanie odrzucone, a sam voucher będzie mógł zostać
użyty przy kolejnych zakupach;
5) Przy jednorazowym zakupie dowolnego rodzaju (lub
rodzajów) paliwa na jednym dowodzie zakupu, przysługuje
możliwość użycia wyłącznie jednego vouchera;
6) Vouchery nie sumują się – do jednej transakcji może zostać
użyty jeden kupon;
7) Sprzedaż paliwa z wykorzystaniem vouchera nie zostanie
dokonana i rabat nie będzie udzielony: gdy dokonanie
transakcji okaże się niemożliwe z przyczyn technicznych
lub gdy wartość vouchera będzie stanowiła powyżej 50%
wartości zakupu paliwa;
8) Realizacja vouchera i uzyskanie rabatu nie są możliwe
jeżeli transakcja zakupu dowolnego paliwa dokonana jest
przy użyciu kart: FLOTA, OPEN DRIVE, Biznestank, UTA,
DKV, LOGPAY, E100, Karty Zakupowej i Karty Upominkowej
wydawanej w ramach oferty TankBank. Realizacja
vouchera jest możliwa wyłącznie przy zapłacie za paliwo
gotówką lub przy użyciu karty bankowej;
9) Realizacja vouchera nie może być łączona z innymi
promocjami i rabatami oferowanymi na stacjach Orlen,
wpływającymi na dalsze obniżenie ceny paliwa.
W przypadku spełnienia warunku uprawniającego do
zakupu paliwa w promocyjnej cenie na podstawie
regulaminu innej akcji promocyjnej, możliwy będzie zakup
paliwa z zastosowaniem jednej, korzystniejszej dla klienta
promocji, zgodnie z zasadą większej korzyści dla klienta;
10) Za dokonanie zakupu paliwa z użyciem kuponu,
uczestnikowi akcji, przysługują punkty VITAY,
z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych
w Regulaminie Programu VITAY;
11) Voucher jest ważny do 31 grudnia 2019 r. Po tej dacie
Voucher zostanie dezaktywowany i nie będzie możliwości
dokonania zakupów na jego podstawie oraz wymiany
niewykorzystanej kwoty na gotówkę lub inne świadczenie.
ZASADY I PRZEBIEG AKCJI
§6
1. Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w § 5 ust 7, Uczestnicy
są zobowiązani do:
1) przejechania łącznie 300 km w czasie trwania Akcji,
wskazanym w § 4 ust 2;
2) przejechania dystansu wymienionego w pkt 1 osiągając
średni Współczynnik przyspieszenia, Współczynnik
hamowania oraz Współczynnik przekroczenia prędkości
minimum na poziomie 4 kropek (informacja o aktualnej
liczbie kropek jest na bieżąco wyświetlana w Aplikacji PZU
GO);
3) wyrażenia zgody w Aplikacji PZU GO na przekazywanie
danych dotyczących stylu jazdy przez PZU SA do PZU
Pomoc SA;
4) przesłania do dnia 12 maja 2019 e-maila potwierdzającego
udział w Akcji.
2. Nagroda o której mowa w § 7 ust 3 zostanie przyznana
5 Uczestnikom, wybranym spośród Uczestników, którzy
prześlą do dnia 12 maja 2019 na adres e-mail Organizatora,
podany w wiadomości informującej o Akcji, wraz z e-mailem
potwierdzającym udział w Akcji zdjęcie o tematyce
„wiosennej”, obrazujące np. budzącą się do życia przyrodę lub
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sposób spędzenia czasu przez Uczestnika podczas Majówki;
spełnienie kryteriów o których mowa w ust. 1 nie jest
wymagane.
Każdy uczestnik może zgłosić do Akcji tylko 1 (słownie: jedno)
zdjęcie w formacie JPG/JPEG, BMP, PDF, TIF, PNG lub GIF,
które jest jego dziełem. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 10MB.
W Akcji nie będą uwzględniane zdjęcia, które nie są zgodne
z tematyką Akcji, zawierają treści zabronione przez prawo, są
obraźliwe, mogą naruszać prawa osób trzecich lub są
niezgodne z Regulaminem Akcji. O tym, że praca narusza
powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
W Akcji mogą brać udział zdjęcia, które wcześniej nie były
nigdzie publikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie
autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób
trzecich w związku z przesłanymi Organizatorowi pracami.
Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie
koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem
praw lub dóbr osób trzecich na skutek wykorzystania
wadliwego prawnie zdjęcia.
Przesłanie przez Uczestnika zdjęcia stanowi potwierdzenie, że
Uczestnik:
1) nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych
osób trzecich, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
2) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przesłanego
zdjęcia wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem na stronie
internetowej pomocni.pzu.pl oraz w materiałach
promocyjnych związanych z Akcją i wykorzystywanie ich
w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora;
W przypadku zdjęć, na których znajdują się inne niż Uczestnik
osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich
wizerunku lub w przypadku osób niepełnoletnich zgodę ich
przedstawicieli ustawowych.
Z chwilą przesłania zdjęcia Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem terytorialnym,
niewyłącznej licencji na okres 1 (jednego) roku na
wykorzystywanie zdjęcia na wymienionych poniżej polach
eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób,
w szczególności poprzez wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na
których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu – udostępnianie
w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostępnianie w sieci Internet; w siedzibie Organizatora;
4) wykorzystywanie w działaniach marketingowych
Organizatora, w szczególności na rzecz Klubu Pomocni,
w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub
usług, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych
egzemplarzy.

NAGRODY
§7
1. Każdy Uczestnik, który spełni wymagania wymienione
w § 6 ust. 1 otrzyma benefit w postaci vouchera, w formie
kodu, o wartości 10 zł na paliwo do wykorzystania na dowolnej
Stacji Paliw PKN Orlen.
2. Benefit wymieniony w ust. 1 zostanie przekazany Uczestnikom
Akcji drogą elektroniczną, na wskazany podczas przystąpienia
do Klubu adres e-mail.
3. Spośród zdjęć przesłanych przez Uczestników, o których mowa
w § 6 ust. 2 zostanie wybranych pięć najbardziej kreatywnych
i oryginalnych zdjęć, których autorzy zostaną nagrodzeni
maskotką Niestraszka. Nagroda zostanie wysłana laureatom
przesyłką kurierską na podany przez nich adres, w terminie
maksymalnie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

4. Warunkiem przyznania nagrody jest posiadanie przez Uczestnika
statusu członka Klubu PZU Pomocni czasie trwania akcji oraz
w chwili wyłaniania przez Komisję laureatów Akcji.
5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagrody.
6. Nagrody są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1
pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych ze względu na to, że wartość nagród nie przekracza
kwoty 2000 zł.

KOMISJA AKCJI
§8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji, w tym rozwiązywaniem
ewentualnych spornych kwestii i przyznaniem nagród, czuwa
Komisja, powołana przez Organizatora i składająca się
z przedstawicieli Organizatora.
2. Komisja działa w następującym składzie:
1) Dyrektor Biura Rozwoju Programów Lojalnościowych Przewodniczący Komisji;
2) Zastępca Dyrektora Projektu Klub PZU – Członek Komisji;
3) Lider Nurtu Wiedza – Członek Komisji.
3. Członkowie Komisji są wyłączeni od udziału w Akcji.
4. Komisja wyłoni laureatów spośród Uczestników, którzy spełnią
kryteria określone w Regulaminie. Decyzje Komisji są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW AKCJI
§9
1. Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi do dnia 20 maja 2019 r.
poprzez zamieszczenie listy laureatów do publicznej
wiadomości na stronie internetowej pomocni.pzu.pl.
2. Ogłoszona lista laureatów będzie zawierała imiona i nazwiska
wszystkich laureatów Akcji.
3. Niezależnie od ogłoszenia listy laureatów na stronie
internetowej pomocni.pzu.pl, Organizator zawiadomi
laureatów o wygranej za pomocą wiadomości e-mail
przesłanej na adres podany przez Uczestnika w formularzu
przystąpienia do Klubu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 10
1. Administratorem danych osobowych Uczestników w ramach
Akcji jest PZU Pomoc SA.
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu realizacji Akcji - podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia
i wykonywania umowy (art. 6 ust 1 litera b RODO);
2) w celu ochrony uzasadnionych interesów - podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust 1 litera f RODO);
3) w celu spełnienia obowiązków publicznoprawnych –
w związku z niezbędnością ich przetwarzania do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na
terytorium Unii Europejskiej.
4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa. W przypadku, gdy przesłanką
przetwarzania jest zgoda, dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na marketing
elektroniczny jest konieczne do zawarcia i wykonywania
umowy – bez podania danych osobowych i wyrażenia zgody
nie jest możliwe uczestnictwo w Akcji.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
7. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania:
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1) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania
potwierdzenia, czy jego dane osobowe są wykorzystywane,
uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o:
celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych,
kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania
danych osobowych, źródle ich pozyskania przez
Administratora (art. 15 RODO);
2) kopii danych osobowych, których nam dostarczył
i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu
podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do
odczytu komputerowego formacie, jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania
umowy (art. 20 RODO);
3) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub
nieprawidłowe (art. 16 RODO);
4) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych
(art. 17 RODO);
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO);
6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją
szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO);
7) cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(art. 7 RODO).
8. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków
dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się z Organizatorem lub wyznaczonym przez
niego Inspektorem Ochrony Danych wysyłając zapytanie na
adres e-mail iodpomoc@pzu.pl.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (kancelaria@uodo.gov.pl).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji
przyznania nagrody Uczestnikom, w przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów prawa lub nieprzestrzegania zasad Akcji
przez danego Uczestnika.
2. Uczestnicy chcący zgłosić zastrzeżenia dotyczące Akcji powinni
przesłać je pocztą elektroniczną na adres: pomocni@pzu.pl
w terminie do 26 maja 2019 r. Organizator zobowiązany jest
dołożyć wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi
w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż
14 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacja o sposobie
rozpatrzenia zastrzeżeń zostanie przesłana Uczestnikowi na
adres e-mail, z którego zostało wysłane zastrzeżenie, chyba że
Uczestnik wskaże inny adres.
3. Zgłoszone zastrzeżenie powinno zawierać imię i nazwisko
Uczestnika oraz dokładny opis i powód złożenia zastrzeżenia.
4. Wszelkich informacji dotyczących Akcji udziela Organizator.
Zapytania dotyczące Akcji należy kierować elektronicznie na
adres e-mail: pomocni@pzu.pl bądź telefonicznie pod
numerem Infolinii 801 102 102.
5. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem strony
internetowej pomocni.pzu.pl.
6. Opublikowanie Regulaminu Akcji na stronie internetowej,
o której mowa w ust. 5, jest jednoznaczne z podaniem go do
wiadomości Uczestników i wejściem w życie.
7. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, zakładem
wzajemnym, loterią fantową lub loterią promocyjną, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą hazardową
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
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