
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „POLECAJ I ZARABIAJ”

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest okre

(dalej jako: „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest JCK Spółka z o.o. z siedzibą w Świdnicy 58

ul. Kazimierza Odnowiciela 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorc

Sądowego sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 

gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000559410, NIP: 

8842754815, o kapitale zakładowym 105.000 zł w całości opłacony (dalej jako 

„Organizator Promocji” lub „Organizator”).

3. Informacja o Akcji Promocyjnej oraz niniej

internetowej, na której Organizator 

4. Akcja Promocyjna polega na przekazaniu Bonusów 

którzy w sposób skuteczny polecają zakup samochodu za pośrednictw

o.o. (carforfriend.pl) osobom trzecim.

1. Promocja lub Akcja Promocyjna

Organizatora, pod nazwą „Polecaj i 

2. Polecający – uczestnik Promocji, pełnoletnia osoba fizyczna 

zdolność do czynności prawnych, up

Zaproszenia umożliwiającego 

która na skutek wykorzystania przez Poleconego przekazanego Kodu Promocji lub 

Zaproszenia uzyska Bonus.

3. Polecony – uczestnik Promocji, pełnoletnia osoba fizyczna

zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej skorzysta z Kodu 

Promocji lub Zaproszenia umożliwiającego 

Promocyjną, otrzymanego od Polecającego i dokona za pośrednictwem Organizatora 

samochodu, zgodnie z przedstawioną ofertą.

4. Bonus – kwota pieniężna wypłacana na konto bankowe Polecającego i/lub kt

i/lub Polecony uzyskują w ramach udziału w Akcji Promocyjnej.

5. Kod Promocji – kod promocyjny w postaci kodu alfanumerycznego

Zaproszeniu, do zrealizowania 

samochodu z jednoczesnym otrzymaniem Bonusu.

6. Zaproszenie/Kupon promocyjny

przekazanej przez Polecającego do Polec

samochodu z jednoczesnym otrzymaniem Bonusu.

7. Regulamin - niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej „Polecaj i Zarabiaj”.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „POLECAJ I ZARABIAJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad akcji ,,

Promocyjna” lub „Promocja”). 

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest JCK Spółka z o.o. z siedzibą w Świdnicy 58

ul. Kazimierza Odnowiciela 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowego Rejestru 

Sądowego sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział 

gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000559410, NIP: 

8842754815, o kapitale zakładowym 105.000 zł w całości opłacony (dalej jako 

„Organizator Promocji” lub „Organizator”). 

Informacja o Akcji Promocyjnej oraz niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie 

internetowej, na której Organizator informuje o swoich usługach: www.carforfriend.pl

Akcja Promocyjna polega na przekazaniu Bonusów Beneficjentom 

rzy w sposób skuteczny polecają zakup samochodu za pośrednictw

o.o. (carforfriend.pl) osobom trzecim. 

II. DEFINICJE 

Akcja Promocyjna – działania promocyjne mające na celu promocję produktów 

Organizatora, pod nazwą „Polecaj i zarabiaj”, prowadzone na podstawie Regulaminu.

uczestnik Promocji, pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna 

zdolność do czynności prawnych, uprawniona do przekazania Kodu Promocji, bądź 

Zaproszenia umożliwiającego zakup samochodu na warunkach objętych Akcją Promocyjną, 

która na skutek wykorzystania przez Poleconego przekazanego Kodu Promocji lub 

Zaproszenia uzyska Bonus. 

uczestnik Promocji, pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna

ynności prawnych, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej skorzysta z Kodu 

Promocji lub Zaproszenia umożliwiającego zakup samochodu na warunkach objętych Akcją 

Promocyjną, otrzymanego od Polecającego i dokona za pośrednictwem Organizatora 

, zgodnie z przedstawioną ofertą. 

na wypłacana na konto bankowe Polecającego i/lub kt

i/lub Polecony uzyskują w ramach udziału w Akcji Promocyjnej. 

kod promocyjny w postaci kodu alfanumerycznego

, do zrealizowania u Organizatora, uprawniający Polecanego do 

z jednoczesnym otrzymaniem Bonusu. 

/Kupon promocyjny – druk w postaci ulotki wygenerowanej przez Organizatora

przez Polecającego do Polecanego, uprawniający Polec

z jednoczesnym otrzymaniem Bonusu. 

niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej „Polecaj i Zarabiaj”. 
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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „POLECAJ I ZARABIAJ” 

lenie zasad akcji ,,Polecaj i Zarabiaj”, 

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest JCK Spółka z o.o. z siedzibą w Świdnicy 58-100, przy 

w Krajowego Rejestru 

Wrocławiu, IX wydział 

gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000559410, NIP: 

8842754815, o kapitale zakładowym 105.000 zł w całości opłacony (dalej jako 

szy regulamin zostaną udostępnione na stronie 

www.carforfriend.pl 

Beneficjentom Organizatora Akcji, 

rzy w sposób skuteczny polecają zakup samochodu za pośrednictwem firmy JCK Sp. z 

działania promocyjne mające na celu promocję produktów 

zarabiaj”, prowadzone na podstawie Regulaminu. 

lub prawna posiadająca pełną 

Kodu Promocji, bądź 

na warunkach objętych Akcją Promocyjną, 

która na skutek wykorzystania przez Poleconego przekazanego Kodu Promocji lub 

lub prawna, posiadająca pełną 

ynności prawnych, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej skorzysta z Kodu 

na warunkach objętych Akcją 

Promocyjną, otrzymanego od Polecającego i dokona za pośrednictwem Organizatora zakupu 

na wypłacana na konto bankowe Polecającego i/lub którą Polecający 

kod promocyjny w postaci kodu alfanumerycznego zamieszczony na 

, uprawniający Polecanego do zakupu 

wygenerowanej przez Organizatora, 

uprawniający Poleconego do zakupu 



 

II.

1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia

do odwołania przez Organizatora.

IV. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jako 

wziąć: 

a. wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne

b. osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

c. które uzyskały Kod Promocji lub Zaproszenie do dalszego przekazania osobom 

trzecim w celu umożliwienia im zakupu samochodu za pośrednictwem Organizatora z 

jednoczesną możliwością uzyskania Bonusu przez Pole

przypadku skutecznego zakupu samochodu i opłacenia 

2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jako 

wziąć: 

a. pełnoletnie osoby fizyczne

b. osoby posiadające p

c. posiadające Kod Promocji bądź Zaproszenie uprawniające do zakupu samochodu za 

pośrednictwem Organizatora z jednoczesnym otrzymaniem przez Poleconego 

Bonusu. 

3. Każda osoba chcąca wziąć udział w Akcji Promocyjnej zobowiązan

Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 

www.caerforfriend.pl 

4. Osoba zgłaszająca swój udział w Akcji Promocyjnej potwierdza 

Regulaminem i jego warunkami.

5. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą by pracownicy Organizatora Akcji Promocyjnej ani 

ich najbliżsi, przez których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, 

powinowatych w linii prostej do drugiego 

przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

6. Polecający nie może być jednocześnie Poleconym.

7. Udział w promocji jako Polecający nie stanowi w szczególności umowy o pracę.

V. WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECAJĄCEGO

1. Polecający, który spełni warunki określone w punkcie IV ust 1 uzyska Bonus, jeżeli spełni 

łącznie poniższe warunki:

a. uzyska Kod Promocji lub Zaproszenie do przekazania osobom trzecim,

b. przekaże Kod Promocji lub Zaprosz

c. Polecony w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej 

pośrednictwem Organizatora z wykorzystaniem Kodu Promocji,

d. Polecony w sposób prawidłowy uiści opłatę za

2. Po przekazaniu osobie trzeciej K

pojazdu za pośrednictwem Organizatora przez Poleconego, Polecający uzyska Bonus o warto 

ci 400 zł. 

 

. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia pierwszego lutego 2021 roku o godzinie [00:01] i trwa 

do odwołania przez Organizatora. 

ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ 

Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jako Polecający jest dobrowolne, a udział w niej mogą 

wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub prawne 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

uzyskały Kod Promocji lub Zaproszenie do dalszego przekazania osobom 

trzecim w celu umożliwienia im zakupu samochodu za pośrednictwem Organizatora z 

jednoczesną możliwością uzyskania Bonusu przez Poleconego i Polecającego w 

przypadku skutecznego zakupu samochodu i opłacenia faktury przez Poleconego,

Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jako Polecony jest dobrowolne, a udział w niej mogą 

pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne 

osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

posiadające Kod Promocji bądź Zaproszenie uprawniające do zakupu samochodu za 

pośrednictwem Organizatora z jednoczesnym otrzymaniem przez Poleconego 

Każda osoba chcąca wziąć udział w Akcji Promocyjnej zobowiązana jest do zapoznania się z 

Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 

Osoba zgłaszająca swój udział w Akcji Promocyjnej potwierdza niniejszym 

Regulaminem i jego warunkami. 

Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą by pracownicy Organizatora Akcji Promocyjnej ani 

ich najbliżsi, przez których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, 

powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Polecający nie może być jednocześnie Poleconym. 

Udział w promocji jako Polecający nie stanowi w szczególności umowy o pracę.

KI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECAJĄCEGO

Polecający, który spełni warunki określone w punkcie IV ust 1 uzyska Bonus, jeżeli spełni 

łącznie poniższe warunki: 

uzyska Kod Promocji lub Zaproszenie do przekazania osobom trzecim,

przekaże Kod Promocji lub Zaproszenie osobie trzeciej (Poleconemu),

Polecony w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej 

pośrednictwem Organizatora z wykorzystaniem Kodu Promocji, 

Polecony w sposób prawidłowy uiści opłatę za zakupiony pojazd 

Po przekazaniu osobie trzeciej Kodu Promocyjnego, w przypadku skutecznego 

za pośrednictwem Organizatora przez Poleconego, Polecający uzyska Bonus o warto 
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roku o godzinie [00:01] i trwa 

jest dobrowolne, a udział w niej mogą 

uzyskały Kod Promocji lub Zaproszenie do dalszego przekazania osobom 

trzecim w celu umożliwienia im zakupu samochodu za pośrednictwem Organizatora z 

conego i Polecającego w 

przez Poleconego, 

jest dobrowolne, a udział w niej mogą 

posiadające Kod Promocji bądź Zaproszenie uprawniające do zakupu samochodu za 

pośrednictwem Organizatora z jednoczesnym otrzymaniem przez Poleconego 

a jest do zapoznania się z 

Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 

niniejszym zapoznanie się z 

Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą by pracownicy Organizatora Akcji Promocyjnej ani 

ich najbliżsi, przez których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, 

stopnia, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

Udział w promocji jako Polecający nie stanowi w szczególności umowy o pracę. 

KI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECAJĄCEGO 

Polecający, który spełni warunki określone w punkcie IV ust 1 uzyska Bonus, jeżeli spełni 

uzyska Kod Promocji lub Zaproszenie do przekazania osobom trzecim, 

enie osobie trzeciej (Poleconemu), 

Polecony w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej zakupi pojazd za 

 

 

odu Promocyjnego, w przypadku skutecznego zakupu 

za pośrednictwem Organizatora przez Poleconego, Polecający uzyska Bonus o warto 



 

3. Każdy uzyskany przez Polecającego Bonus zostanie mu przekazany poprzez przesłanie go na 

rachunek bankowy Polecającego, wskazany przez Polecającego w wiadomości mailowej.

4. Polecający nie może przenosi

5. Bonus przyznawany jest jednorazowo za jedną sfinalizowaną 

między Poleconym a Organizatorem

VI. WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECONEGO

1. Polecony, który spełni warunki okreś

łącznie poniższe warunki:

a. posiada Kod Promocji lub Zaproszenie udostępnione mu przez Polecającego,

b. w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Kodu Promocji lub 

Zaproszenia dokona 

c. w sposób prawidłowy uiści opłatę za 

2. Uzyskany przez Polecając

rachunek bankowy Polec

3. Polecony nie może przenosić praw do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie.

4. Polecony może skorzystać z otrzymanego Kodu Promocji lub Zaproszenia tylko raz.

VII. POSTĘPOWANIE R

1. Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji Promocyjnej, należy składać drogą pisemną na adres 

pocztowy Organizatora (ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 58

wysłanie wiadomości e-

bądź drogą telefoniczną (numer telefonu +48 515 515 098).

2. Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy niniejszej Akcji Promocyjnej, a ponadto 

imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres, adres elektroniczny, numer NIP lub

PESEL oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.

3. Organizator zapewnia, że rozpatruje złożone reklamacje niezwłocznie, jednocze nie 

zastrzegając, że  nie przyjmuje reklamacji składanych osobiście pod ww. adresem, lecz 

jedynie korespondencyjnie.

4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od 

daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci 

papierowej. 

5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje osobę, która złożyła

telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację 

zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub pocztą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Organizator udzieli

elektroniczną wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

 

Każdy uzyskany przez Polecającego Bonus zostanie mu przekazany poprzez przesłanie go na 

ecającego, wskazany przez Polecającego w wiadomości mailowej.

e przenosić praw do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie.

Bonus przyznawany jest jednorazowo za jedną sfinalizowaną transakcję 

Organizatorem. 

WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECONEGO

Polecony, który spełni warunki określone w punkcie IV ust. 2 uzyska Bonus, je

ze warunki: 

posiada Kod Promocji lub Zaproszenie udostępnione mu przez Polecającego,

w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Kodu Promocji lub 

Zaproszenia dokona zakupu pojazdu u Organizatora, 

w sposób prawidłowy uiści opłatę za zakupiony pojazd, 

przez Polecającego Bonus zostanie mu przekazany poprzez przesłanie

Poleconego, wskazany przez Poleconego w wiadomości mailowej

Polecony nie może przenosić praw do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie.

Polecony może skorzystać z otrzymanego Kodu Promocji lub Zaproszenia tylko raz.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji Promocyjnej, należy składać drogą pisemną na adres 

pocztowy Organizatora (ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 58-100 Świdnica) bądź poprzez 

-mail na adres elektroniczny Organizatora (jck@auta

bądź drogą telefoniczną (numer telefonu +48 515 515 098). 

Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy niniejszej Akcji Promocyjnej, a ponadto 

imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres, adres elektroniczny, numer NIP lub

PESEL oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji. 

Organizator zapewnia, że rozpatruje złożone reklamacje niezwłocznie, jednocze nie 

zastrzegając, że  nie przyjmuje reklamacji składanych osobiście pod ww. adresem, lecz 

jedynie korespondencyjnie. 

stkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od 

daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci 

O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje osobę, która złożyła reklamację listownie, 

telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację 

zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub pocztą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą 

elektroniczną wyłącznie na wniosek składającego reklamację. 
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Każdy uzyskany przez Polecającego Bonus zostanie mu przekazany poprzez przesłanie go na 

ecającego, wskazany przez Polecającego w wiadomości mailowej. 

praw do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie. 

transakcję zakupu pojazdu 

WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECONEGO 

lone w punkcie IV ust. 2 uzyska Bonus, jeżeli spełni 

posiada Kod Promocji lub Zaproszenie udostępnione mu przez Polecającego, 

w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Kodu Promocji lub 

Bonus zostanie mu przekazany poprzez przesłanie go na 

onego w wiadomości mailowej. 

Polecony nie może przenosić praw do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie. 

Polecony może skorzystać z otrzymanego Kodu Promocji lub Zaproszenia tylko raz. 

Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji Promocyjnej, należy składać drogą pisemną na adres 

100 Świdnica) bądź poprzez 

mail na adres elektroniczny Organizatora (jck@autadlaprzyjaciol.pl) 

Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy niniejszej Akcji Promocyjnej, a ponadto 

imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres, adres elektroniczny, numer NIP lub 

Organizator zapewnia, że rozpatruje złożone reklamacje niezwłocznie, jednocze nie 

zastrzegając, że  nie przyjmuje reklamacji składanych osobiście pod ww. adresem, lecz 

stkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od 

daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci 

reklamację listownie, 

telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację 

zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub pocztą 

odpowiedzi na reklamację pocztą 



 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Akcji Promocyjnej, w 

rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

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 (dalej RODO), jest:

Świdnica, NIP: 8842754815, KRS: 0000559410

2. Informacje szczegółowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z Akcją 

Promocyjną ,a w szczegó

administrator w danych, rodzaj i

informacji dostępne są w Polityce Prywatnoś

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. przeprowadzenia Akcji 

w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. obowiązkowej administracji podatkowo 

związku z art. 74 ustawy z dn. 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci oraz art. 30 ust. 

1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os

c. rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. dochodzenia roszcze

4. Zakres danych udostępnianych Organizatorowi na skutek udział

obejmuje: 

a. dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel,

b. dane adresowe i teleadresowe tj. adres e

5. Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich dany

znajdujących się w bazie Organizatora na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

6. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.

7. Prawa uczestników Akcji Promocyjnej, związane z prze

określone w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.carforfriend.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Polecający i/lub Polecony spełniają 

warunki określone w Regulaminie.

3. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Akcji osób, których 

działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrym

Organizatora lub są sprzeczne z prawem.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.

5. Skorzystanie z Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w nini

Regulaminie. 

 

VIII. DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Akcji Promocyjnej, w 

rozumieniu art. 4 ust. 7 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 (dalej RODO), jest: JCK Sp. z o.o. ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 58

Świdnica, NIP: 8842754815, KRS: 0000559410 

łowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z Akcją 

,a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe 

tor w danych, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych i wiele innych 

dostępne są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.carforfriend.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, zawarcia umowy ubezpieczenia, wydania Bonus 

w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

obowiązkowej administracji podatkowo - księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z art. 74 ustawy z dn. 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci oraz art. 30 ust. 

stawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os

rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Zakres danych udostępnianych Organizatorowi na skutek udziału w Akcji Promocyjnej 

dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel,

dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu; 

Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich dany

znajdujących się w bazie Organizatora na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

Prawa uczestników Akcji Promocyjnej, związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały 

określone w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.carforfriend.pl

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.carforfriend.pl

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Polecający i/lub Polecony spełniają 

warunki określone w Regulaminie. 

Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Akcji osób, których 

działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek 

Organizatora lub są sprzeczne z prawem. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

Skorzystanie z Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w nini

4 

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Akcji Promocyjnej, w 

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 

Kazimierza Odnowiciela 8, 58-100 

łowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z Akcją 

ci cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe 

dło przetwarzanych danych osobowych i wiele innych 

na stronie www.carforfriend.pl 

Promocyjnej, zawarcia umowy ubezpieczenia, wydania Bonus 

księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z art. 74 ustawy z dn. 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci oraz art. 30 ust. 

stawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); 

rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

u w Akcji Promocyjnej 

dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, 

 

Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych 

znajdujących się w bazie Organizatora na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. 

Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 

twarzaniem danych osobowych zostały 

www.carforfriend.pl 

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.carforfriend.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Polecający i/lub Polecony spełniają 

Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Akcji osób, których 

i obyczajami, godzą w wizerunek 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

Skorzystanie z Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 


