REGULAMIN PROMOCJI „PANSTUDENT”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „PANSTUDENT” (dalej: „Akcja
Promocyjna”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324104, posiadająca NIP 6922461623 i kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000
złotych, opłacony w całości (dalej: „Organizator”).
3. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
4. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 18 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.
5. Terminy pisane z wielkich liter niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w aktualnie obowiązującym
Regulaminie Usługi PANEK CARSHARING (dalej: „Regulamin CS”). Regulamin CS dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora www.panekcs.pl w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
§ 2 Uczestnicy i zasady Akcji Promocyjnej
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) może być każdy kto spełni wszystkie poniższe warunki:
a) zarejestruje się w Aplikacji Panek Carsharing,
b) stanie się posiadaczem aktywnego Konta w Aplikacji,
c) spełni wymogi przewidziane dla korzystającego z PANEK Carsharing wskazane w pkt 4 Regulaminu CS,
d) do dnia wzięciu udziału w Akcji Promocyjnej nie dokona żadnego przejazdu w ramach PANEK Carsharing,
e) jest studentem w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
f) posiada ważną legitymację studencką.
2. Akcja Promocyjna dla Uczestników polega na przyznaniu Uczestnikowi bonusu („Bonus”) w wysokości 40 zł, na które składają
się:
a) 20 zł w ramach oddzielnie prowadzonej przez Organizatora promocji: „20 zł na Start dla każdego” do wykorzystania
w terminie 14 dni od zarejestrowania się w Aplikacji Panek Carsharing;
b) 10 zł w ramach oddzielnie prowadzonej przez Organizatora promocji: „Polecam Panek” do wykorzystania w terminie 30
dni od wpisania, podczas procesu rejestracji do PANEK Carsharing, PanKodu „STUDENT”;
c) 10 zł w ramach Akcji Promocyjnej do wykorzystania w terminie 30 dni od spełnienia przez Uczestnika warunku
wskazanego w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu.
3. Przyznany w ramach Akcji Promocyjnej Bonus nie podlega wymianie na pieniądze.
4. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej i otrzymania Bonusu przez Uczestnika jest:
a) wpisanie PanKodu „STUDENT” podczas rejestracji do Usługi Panek Carsharing (w trzecim etapie procesu rejestracji);
b) przesłanie (po staniu się posiadaczem Aktywnego Konta w Aplikacji i przed dokonaniem pierwszego przejazdu w ramach
Usługi Panek Carsharing) za pomocą Aplikacji zdjęcia/zdjęć ważnej legitymacji studenckiej Uczestnika.
5. Uczestnik może otrzymać w ramach Akcji Promocyjnej wyłącznie jeden Bonus.
6. Kwota wskazana w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu zostanie przyznana po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie
w terminie do 72 godzin od przesłania za pomocą Aplikacji zdjęcia/zdjęć wskazanych w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu.
§ 3 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej jest Organizator. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdzie prawnie
uzasadnionym interesem administratora jest organizacja, przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, umożliwienie wzięcia w nim
udziału Uczestnikom Akcji Promocyjnej lub dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń.
3. Marketing usług własnych oparty jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest dla nas
marketing i promocja Panek S.A. ale aby móc pozostać z Państwem w kontakcie niezbędne są nam jeszcze Państwa zgody.
4. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail, to podstawą
prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a jeżeli w tym celu podacie nam
Państwo swój numer telefonu to art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Akcji Promocyjnej, a po jej zakończeniu maksymalnie
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda dane te będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
•
podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na
podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO.
•
podmioty wspierające ADO w bieżącej działalności świadczącymi usługi IT.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Macie Państwo prawo do:
•
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
•
sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
•
usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO;
•
ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO;
•
przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, Warszawa.
9. Obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce Aktualności oraz w
siedzibie Organizatora.
10. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Panek S.A. wysyłając maila na adres iodo@panek.eu lub listownie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „IODO”.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować na adres Organizatora zawarty w §1 ust. 2 Regulaminu lub drogą email na adres marketing@panek.eu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce
Aktualności.
3. W sprawach Akcji Promocyjnej można się kontaktować z Organizatorem za pośrednictwem maila na adres
marketing@panek.eu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jak również do
zakończenia/unieważnienia Akcji Promocyjnej w dowolnym czasie. O zmianie Regulaminu lub o zakończeniu/unieważnieniu
Akcji Promocyjnej Organizator poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.panekcs.pl. Zmieniony Regulamin
zostanie zamieszczony zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. Zmiana Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte
przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.

