REGULAMIN PROMOCJI „DOSTARCZAMY SAMOCHÓD DO KLIENTA”
1.

Promocja prowadzona będzie pod nazwą „DOSTARCZAMY SAMOCHÓD DO KLIENTA” i na
potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji (dalej „Regulamin”) będzie dalej nazywana Promocją.

2.

Organizatorem jest spółka działająca pod firmą Carsmile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Warszawie dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000724919, NIP 7010800013, REGON 369367192, o
kapitale zakładowym 701.095,30 zł (dalej zamiennie Organizator lub Carsmile).

3.

Organizator odpowiedzialny jest za jej prawidłowy przebieg.

4.

Fundatorem Nagrody jest Organizator.

5.

Promocja przeprowadzana jest za pomocą portalu internetowego Organizatora, tj. www.carsmile.pl
i jest skierowana do uczestników, o których mowa w punkcie 7 Regulaminu, którzy w okresie trwania
Promocji skorzystają z oferty Carsmile, poprzez zawarcie umowy leasingu samochodu albo umowy
najmu samochodu z Organizatorem lub za pośrednictwem Organizatora (dalej Umowa).

6.

Okres Promocja trwa od 01.02.2021 roku do 31.05.2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że Organizator
może wydłużyć okres Promocji, o czym poinformuje za pomocą portalu internetowego, o którym
mowa w punkcie 5 Regulaminu.

7.

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych oraz każda osoba prawna, która zawrze, w czasie jej trwania, z Organizatorem Promocji
bezpośrednio lub za jego pośrednictwem Umowę (dalej Uczestnik).

8.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne zaś Promocja ma zasięg ogólnokrajowy.

9.

Warunkiem skorzystania z Promocji i otrzymania Nagrody, jest spełnienie łącznie następujących
warunków przez Uczestnika:
a) zawarcie z Organizatorem, w czasie jej trwania Promocji, Umowy, gdzie przedmiotem (leasingu
lub najmu) Umowy to samochód, który nie jest samochodem dostawczym w rozumieniu punktu
11 Regulaminu,
b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności Organizatora, które znajdują
się na portalu internetowym, o którym mowa w punkcie 5 Regulaminu,
c)

wypełnienie przez Uczestnika wszystkich obowiązków wynikających z zawartej Umowy, o której
mowa pod literą
a) niniejszego punktu,

d) odbioru samochodu, o którym mowa pod literą a) niniejszego punktu w miejscu i w czasie
ustalonym uprzednio przez Organizatora i Uczestnika.
10. Nagrodą dla Uczestnika, który spełnił warunki z punktu 9 Regulaminu, jest bezpłatne dostarczenie
przez Organizatora samochodu, będącego przedmiotem Umowy, w miejscu dostarczenia i w terminie
dostarczenia ustalonym przez Organizatora i Uczestnika, z tym zastrzeżeniem że pomiędzy
miejscem odbioru samochodu a miejscem dostarczenia wskazanym przez Uczestnika, odległość nie
przekracza 100 km (stu kilometrów) (dalej Nagroda), z zastrzeżeniem punktu 12 Regulaminu.
11.
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Za samochód dostawczy uważa się samochód osobowy lub lekki samochód ciężarowy (w
rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz.U.2020.110), przeznaczony do przewozu
niewielkiego rozmiaru ładunków, którego dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 (trzy i pół) tony a
ładowność wynosi od 600 kg (sześćset kilogramów) do 1500 kg (tysiąc pięćset kilogramów) lub
posiada jeden rząd siedzeń i stałą przegrodę lub posiada do 3 miejsc siedzących i skrzynię
ładunkową lub jest zaklasyfikowany jako pick-up, furgon, brygadówka, van, chłodnia, kontener i
podobne, do którego prowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia prawo jazdy
kategorii B.
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12. Miejsce dostarczenia samochodu, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu, stanowi miejsce, które
zostanie wyznaczone przez Organizatora, przy uwzględnieniu wskazanego przez Uczestnika
Promocji oczekiwanego adresu dostarczenia samochodu, tak, aby miejsce to było możliwie jak
najbliżej położone od wskazanego adresu oraz umożliwiało bezpieczne dostarczenie samochodu za
pomocą dużej lawety samochodowej i następnie jego rozładunek (dalej Miejsce Dostarczenia), z
zastrzeżeniem punktu 13 Regulaminu. Dzień dostarczenia samochodu, o którym mowa w punkcie 10
Regulaminu, stanowi dzień ustalony przez Organizatora i Uczestnika, z uwzględnieniem postanowień
Umowy oraz mając na uwadze uwarunkowania prawne, możliwości logistyczne i techniczne
Organizatora lub podmiotu trzeciego, z usług którego będzie korzystał Organizator na potrzeby
Promocji (dalej Termin Dostarczenia),
z zastrzeżeniem punktu 13 Regulaminu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
Organizatora,
w szczególności przeszkód technicznych, logistycznych albo uwarunkowań
prawnych oraz administracyjnych lub siły wyższej (dalej Przeszkoda) i zastrzega sobie prawo do
zmiany Miejsca Dostarczenia lub przesunięcia Terminu Dostarczenia samochodu, po uprzednim
zawiadomieniu Uczestnika o wystąpieniu Przeszkody, nie później niż na 5 (pięć) dni przed ustalonym
Terminem Dostarczenia. W takim przypadku Organizator wskaże Uczestnikowi możliwie najszybszy
Termin Dostarczenia samochodu.
14. W przypadku, gdy uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna, wartość nagrody jest wolna od podatku
dochodowego zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
15. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na następujący adres e-mail Organizatora
reklamacje@carsmile.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data nadania) lub osobiście w siedzibie
Organizatora w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Promocji, w której Uczestnik brał udział.
Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. Nie podlegają
również rozpatrzeniu reklamacje niezawierające danych podmiotu zgłaszającego oraz opisu
powstałego problemu.
16. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana przez Organizatora na podany adres Uczestnika w
terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
17. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator przetwarza dane
osobowe Uczestnika zgodnie z obowiązującą w Carsmile polityką prywatności, której pełna treść jest
dostępna na stronie internetowej pod adresem www.carsmile.pl. W każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych przez administratora można się kontaktować z inspektorem
ochrony danych osobowych pod adresem iod@carsmile.pl .
18. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia udział w
Promocji, zaś ich niepodanie w zakresie imienia i nazwiska, numeru Pesel, numeru NIP, adresu
zamieszkania, numeru telefonu, uniemożliwia realizację Nagrody.
19. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(dalej: „RODO”) zgoda podmiotu, któremu polecony został Organizator. Dane osobowe
przetwarzane będą w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie;
b)zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO niezbędność przetwarzania danych osobowych do
przeprowadzenia ogłoszone Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji
c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego na Organizatorze,
w szczególności wynikającego z przepisów prawa podatkowego lub dotyczących zasad
rachunkowości.
d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODOO uzasadniony interes administratora danych polegający na
możliwości ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, Każdy, z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jego danych jest uzasadniony interes
administratora danych (tj. przepis art. 6 ustęp 1 litera f) RODO).
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20. Dane osobowe wszystkich Uczestników będą przetwarzane do zakończenia postępowania
reklamacyjnego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony w razie
ewentualnych roszczeń do czasu zakończenia postępowania sądowego związanego z tymi
roszczeniami.
21. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu bezpośredniego.
22. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania, zaprzestania lub
ograniczenia przetwarzania. Każdy może także żądać przeniesienia swoich danych do innego
administratora. Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo, może wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
23. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników Konkursu, ani też nie
przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
24. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009r. o grach hazardowych.
25. Postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji przez
Organizatora, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora i jest ostateczna.
26. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.carsmile.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
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