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REGULAMIN  

ZAMÓW OPLA I ODBIERZ RODZINNY VOUCHER DO TERM W UNIEJOWE 

1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem akcji pod nazwą „ZAMÓW OPLA I ODBIERZ RODZINNY VOUCHER DO TERM 

W    UNIEJOWIE” jest JASZPOL SP.J. K. Jaroszewicz; H. Szpruch z siedzibą w Zgierzu przy ul. 

Łódzkiej 28 ; NIP: 732 000 10 22. Niniejszy regulamin określa warunki akcji   

1.1. Akcja marketingowa organizowana jest w okresie od dnia 21.06-31.08.2021 na stronie 

internetowej www.OPELLODZ.PL 

1.2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia akcji marketingowej i określa jego 

warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.  

1.3. Żeby wziąć udział w akcji należy: 

- dokonać zamówienia wybranego przez siebie nowego samochodu marki Opel w salonie 

Opel Jaszpol w Łodzi przy ul. Szparagowej 4  

- dokonać wpłaty zaliczki na wybrany samochód 

- odebrać rodzinny voucher dla 4 osobowej rodziny do Term w Uniejowie. Voucher ważny 

jest od 30 września br. do 30 listopada 2021r.  

- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie danych 

osobowych w celach marketingowych. 

 

2. Vouchery  

2.1. Do każdego zamówionego nowego samochodu marki Opel w autoryzowanym salonie Opel 

Jaszpol klient odbiera rodzinny voucher dla 4 osób do Term w Uniejowie.   

2.2. Żeby odebrać rodzinny voucher do Term w Uniejowie należy oprócz złożenia zamówienia na 

nowy model Opla dokonać wpłaty zaliczki w wysokości wskazanej przez Doradcę 

Handlowego w salonie Opel Jaszpol w Łodzi przy ul. Szparagowej 4.  

2.3. Odbiór vouchera następuję zawsze za pokwitowaniem odbioru 

2.4. Jeżeli klient nie dokona odbioru samochodu wycofując się z zamówienia zobowiązany jest 

do natychmiastowego zwrotu rodzinnego vouchera do Term w Uniejowie.  

2.5. Voucher do Term w Uniejowie nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny ani inne 

przedmioty o tej samej wartości.  
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2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i / lub podanego 

przez uczestnika akcji adresu mailowego, czy numeru telefonu – uniemożliwiającą kontakt z 

uczestnikiem. 

2.7. Organizator oświadcza, iż rodzinny voucher do Term w Uniejowie zostanie wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany vouchera na inny o podobnej wartości w 

okresie trwania akcji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków akcji 

marketingowej w trakcie jego trwania.  

3. Zasady akcji marketingowej 

3.1. Udział w akcji jest dobrowolny.  

3.2. W opisywanej akcji mogą brać udział pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, 

powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej a także osoby i firmy 

stale świadczące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

3.3. Dane uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000) przez Organizatora akcji dla celów 

związanych z przeprowadzeniem akcji i celów marketingowych Organizatora. Uczestnicy 

akcji muszą wyrazić zgodę na wykorzystane i przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych uzyskanych w związku z organizacją akcji. 

 

4. Odbiór rodzinnego vouchera do Term w Uniejowie 

4.1. Wydanie rodzinnego vouchera do term w Uniejowie następuje wyłącznie na podstawie 

podpisanego przez klienta zamówienia nowego samochodu osobowego marki Opel w 

autoryzowanym salonie Opel Jaszpol w Łodzi przy ul. Szparagowej 4 oraz dokonania wpłaty 

zaliczki na zamówiony samochód.   

4.2. Uczestnik akcji obligatoryjnie wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku podczas 

odbioru rodzinnego vouchera do Term w Uniejowie.  

4.3. Akcja trwa w okresie od 21 czerwca 2021 – 30 sierpnia 2021 r.  

5. Postanowienia końcowe 

5.1. Przystępując do akcji uczestnik akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się 

do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w akcji. 
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5.2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany 

w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu w salonie 

firmy Jaszpol oraz na stronie Organizatora www.opellodz.pl w całym okresie trwania akcji.   

5.3. Dane osobowe przekazane przez uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 18 maja 2018 r o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 poz.1000). przez Organizatora w celu: przeprowadzenia akcji. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie 

rodzinnego vouchera do Term w Uniejowie. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, 

gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora 

danych.  

6. Informacje RODO 

6.1. Administratorem danych osobowych jest Jaszpol sp.j K. Jaroszewicz; H. Szpruch z siedzibą 

w Zgierzu (95-100) przy ul. Łódzkiej 28. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony 

i przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych należy kontaktować się elektronicznie poprzez adres e-mail: 

iodo@jaszpol.pl 

6.2.      Dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: 

„RODO”, tj.: przeprowadzenia konkursu, wykonania umowy lub do podjęcia działań 

przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji akcji . 

6.3.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia 

zamówienia nowego modelu samochodu marki Opel oraz odbioru rodzinnego vouchera do 

term w Uniejowie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia 

umowy i w szczególności wydania vouchera. 

6.4. Uczestnicy akcji posiadają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgoda może być wycofana, jednak nie wpłynie 

to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 

przed wycofaniem.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik 

akcji lub każda osoba występująca w jego imieniu ma prawo wniesienia w tym zakresie 

skargi do organu nadzorczego. 

6.5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy lub organy ścigania). Ponadto, dane mogą 

zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, 

m.in.: centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom 

http://www.opellodz.pl/
mailto:iodo@jaszpol.pl
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świadczący usługi transportowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

6.6. Dane osobowe Uczestników akcji będą wykorzystywane przez okres ich udziału w akcji. Po 

tym okresie dane osobowe Uczestników akcji mogą być przetwarzane do czasu 

przedawnienia roszczeń związanych z ich udziałem w akcji. W przypadku udzielenia zgody 

na przesyłanie informacji handlowych dane osobowe Uczestników akcji będą 

wykorzystywane do momentu wycofania zgody. 

7. Informacja podatkowa 

Laureat akcji przyjmuje do wiadomości, iż obowiązek rozliczeń z tytułu zryczałtowanego 

podatku dochodowego, w związku z otrzymanymi ̨ nagrodami ̨ podlega regulacjom 

podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U.2018.0.1509 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). 

8. Postępowanie reklamacyjne 

8.1. Reklamacje Uczestników związane z Akcją, mogą być składane przez Uczestników akcji 

pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: 

kontakt@opel.jaszpol.pl, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji. 

8.2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres 

korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

8.3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację  

i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności 

od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja. 

ORGANIZATOR 

 

 


