
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI
„Sprawdź auto za 1zł przed wyjazdem wakacyjnym”

1 Postanowienia ogólne
1.1 Akcja  promocyjna  „Sprawdź  auto  za  1zł  przed  wyjazdem  wakacyjnym”,

zwana  dalej  „Promocją”,  przeznaczona  jest  dla  posiadaczy  pojazdów
samochodowych  osobowych do  3.5t  (Pojazd).  Osoby  biorące  udział  w Promocji
dalej zwani będą „Uczestnikami”.

1.2 Organizatorem  promocji  jest  Mariusz  Turek  prowadzący  działalność
gospodarczą Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Mariusz Turek, z siedzibą w Górze
Kalwarii przy ul. Czerskiej 2, 05-530 Góra Kalwaria, o numerach NIP 123- 074-56-
90 oraz REGON 012979121,  zwany dalej „Organizatorem”.

1.3 Celem   Promocji  jest   zwiększenie   liczby   klientów   Organizatora,
pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie więzi z dotychczasowymi klientami.

1.4 Promocja będzie obowiązywać w okresie od 15 czerwca 2021 r. do 15 lipca
2021  r.  (obowiązuje  data  rozpoczęcia  sprawdzenia  Pojazdu,  nie  jest  możliwe
umówienie się na sprawdzenie Pojazdu w terminie po 15 lipca 2021 za cenę 1 zł
brutto),

1.5 Zakres  sprawdzenia  Pojazdu  obejmuje:  kontrolę  stanu  oświetlenia,
zawieszenia,  układu  kierowniczego,  układu hamulcowego oraz opon.  Ewentualne
stwierdzone nieprawidłowości i konieczność ich naprawy nie są objęte Promocją.

1.6 Kontrola  stanu  technicznego  Pojazdu  w  ramach  Promocji  nie  stanowi
przeglądu  rejestracyjnego  samochodu  i  nie  zwalnia  Uczestnika  z  jego
przeprowadzenia.

1.7 Organizator  nie  odpowiada  za  szkody  w  Pojazdach  powstałe  na  skutek
wcześniejszych zaniedbań ich stanu technicznego.

1.8 Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2 Zasady uczestnictwa w Promocji

2.1 Uczestnikowi przysługuje sprawdzenie jednego Pojazdu w ramach promocji
za 1zł brutto.

2.2 Na  sprawdzenie  Pojazdu  nie  trzeba  się  zapisywać,  wystarczy  przyjechać
w godzinach pracy Stacji.

3 Postępowanie reklamacyjne
3.1 Wszelkie  reklamacje  dotyczące  Promocji  powinny  być  składane

Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem wskazanym w pkt. 1.2 niniejszego
Regulaminu,  z dopiskiem  "Reklamacja",  w  terminie  7  dni  od  daty  wystąpienia
uzasadniającego je zdarzenia.

3.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę podmiotu reklamującego, imię
i nazwisko osoby składającej reklamację,  jej  dokładny adres oraz powód złożenia
reklamacji.

3.3 Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14
dni  roboczych  od  daty  ich  wpływu.  O  wynikach  postępowania  reklamacyjnego
Organizator niezwłocznie powiadomi wnoszącego reklamację Uczestnika Promocji.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi promocji przysługuje



prawo  do  dochodzenia  nieuwzględnionych  roszczeń  w  sądzie  właściwym  dla
siedziby firmy Organizatora.

4 Postanowienia końcowe
4.1 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  regulaminu  w

czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany będą obowiązywały w ciągu 7 dni od daty
ich ogłoszenia na profilu Organizatora na Facebooku pod nazwą „Auto Wist Warsztat
Samochodowy Góra Kalwaria 601 394 883”

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji
w czasie jej trwania, co będzie skuteczne po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej
informacji na profilu Organizatora na Facebooku pod nazwą „Auto Wist Warsztat
Samochodowy Góra Kalwaria 601 394 883”.

4.3 Wzięcie  udziału  w  Promocji  stanowi  akceptację  przez  Uczestnika  zasad
niniejszego Regulaminu.

4.4 Przez cały okres trwania Promocji niniejszy Regulamin będzie dostępny w
siedzibie  firmy  Okręgowa  Stacja  Kontroli  Pojazdów  Mariusz  Turek
(Organizatora).W kwestiach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.5 Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  Promocji  będą
rozstrzygane przez Sądy powszechne.



Klauzula informacyjna RODO 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Turek prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Mariusz Turek z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530), ul. Czerska 2, NIP 1230745690.
Dane będą przetwarzane w celu:
1 zawarcia i  realizacji  umowy o świadczenie usług diagnostycznych- sprawdzenie pojazdu (jeżeli  będzie

Pani/Pan stroną tej umowy), 
2 wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  (wynikających  z  przepisów  prawa

podatkowego, finansowego i sprawozdawczego),
3 realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: poprawa jakości usług i badanie

satysfakcji,  cele  archiwalne  i  statystyczne  Administratora,  obrona  lub  dochodzenie  ewentualnych
roszczeń,  w  tym  rozpatrywanie  reklamacji  i  skarg,  zapewnienie  bezpieczeństwa  personelu,  mienia,
informacji oraz osób znajdujących się w budynkach Administratora, cele marketingowe Administratora.

Podstawy przetwarzania danych osobowych: 
1 art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO  -  zawarcie  i  realizacja  umowy  o  świadczenie  usług  diagnostycznych

z Administratorem, jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy,
2 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze (wystawienie

faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji, obowiązki sprawozdawcze
do GUS-u), 

3 art.  6 ust.  1 lit.  f  RODO - realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora,  wymienionych
powyżej.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez
okres  wymagany  przez  przepisy  prawa  lub  przez  okres  umożliwiający  realizację  prawnie  uzasadnionych
interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów),
chyba że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT;
- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
- firmom świadczącym obsługę prawną lub ubezpieczeniową;
- firmom świadczącym usługi marketingowe dla Administratora.  
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,
otrzymania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także  prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody –
na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO, w zakresie nienaruszającym praw osób trzecich. 
W  przypadku  uznania,  że  Pani/Pana  dane  są  przetwarzane  niezgodnie  z  przepisami  prawa,  przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Podanie  danych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy  z  Administratorem,  w  tym  –  wystawienia  faktury
za świadczone usług.
Źródło  danych:  jeżeli  nie  podała  Pani/Pan  danych  Administratorowi  samodzielnie,  dane  te  mogły zostać
przekazane Administratorowi przez członka Pani/Pana rodziny lub pracodawcę, który ustalił termin wizyty. 
W celu wykonania swoich praw, należy skontaktować się poprzez wiadomość e-mail: biuro@autowist.pl. 
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