
 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU POD NAZWĄ 

„PROGRAM TOYOTA NOW!” 

 

1. Organizator i czas Programu 

1.1. Organizatorami Programu pod nazwą: „PROGRAM TOYOTA NOW!” zwanego w niniejszym Regulaminie Programem,  

jest Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. oraz Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. zwany dalej Organizatorem. 

1.2. Program będzie trwał od 25 lipca 2018 r. do odwołania i będzie realizowany przez Toyota Bielany Nowakowski  

Sp. z o.o. oraz Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. i będzie dotyczył następujących lokalizacji: 

1.2.1. Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o., ul. Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie 

1.2.2. Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych 

1.2.3. Stacja satelitarna Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. – ul. Wrocławska 99a, 58 – 506 Jelenia Góra 

1.3. Regulamin Programu będzie do wglądu w lokalizacjach podanych w pkt. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. oraz na stronie 

www.ToyotaNow.pl oraz www.Toyota-Now.pl  

1.4. Terytorium Programu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Programie 

2.1. Uczestnikiem Programu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności 

prawnych, dysponująca numerem PESEL, posiadająca polskie obywatelstwo lub zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie samochodu marki Toyota.  

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie jednego z poniższych kryteriów: 

2.3.1. Skuteczne wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem www.ToyotaNow.pl  lub/ i  

www.Toyota-Now.pl 
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2.3.2. Zakup nowego samochodu w lokalizacjach ujętych w par. 1.2.1., 1.2.2 lub/ i 1.2.3. 

2.3.3. Korzystanie z serwisów lub/ i z jednego z serwisów w lokalizacjach ujętych w par. 1.2.1., 1.2.2 lub/ i 1.2.3. 

2.4. W Programie mogą brać udział pracownicy Organizatorów, przedstawiciele Organizatorów, osoby współpracujące  

z Organizatorami na podstawie umów cywilno – prawnych, osoby najbliższe ww. osobom, inne osoby biorące udział  

w przygotowaniu i prowadzeniu Programu. Do Programu nie zostaną dopuszczone lub zostaną z niego wyeliminowane 

osoby, które będą się zachowywały w sposób godzący w dobre obyczaje. 

2.5. Osoba zgłaszająca udział w Programie może zgłosić wyłącznie swój udział i nawet w przypadku kilkukrotnego 

przesłania formularza jej zgłoszenie będzie potraktowane jako pojedyncze.  

2.6. Uczestnik przystępując do Programu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

2.7. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu przekazanych w formularzu rejestracyjnym ujętym w par. 

2 pkt. 2.3.1. jest Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. oraz Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.  zwany dalej: 

„Administratorem” lub/i „Organizatorem” 

2.7.1. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres: iod@toyotanowakowski.pl 

2.7.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem,  

a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu  

i dla wykonania której przetwarzanie danych Uczestnika  jest niezbędne. 

2.7.3.  Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz  

do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także w celu przesyłania Uczestnikowi ofert 

promocyjnych i reklamowych.  

2.7.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie  

i realizacja Umowy i uczestnictwo w Programie nie będą możliwe.  

2.7.5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres do którego Uczestnik Programu nie wypowie 

Umowy. 

2.7.6. Administrator przekaże dane osobowe Uczestnika odbiorcom zajmującym się obsługą Programu  

w lokalizacjach ujętych w par. 1 pkt. 1.2.1, 1.2.2. oraz 1.2.3. 

2.7.6.1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego  

ani do organizacji międzynarodowych.  

2.6.7.2. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia 

i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

2.6.7.3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora przysługuje mu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2.6.7.4. W oparciu dane osobowe Uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, które rozumie się jako  

dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 
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danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy 

lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

2.8. Praw do uczestnictwa w Programie nie można zbywać ani przekazywać na rzecz osób trzecich.  

 

3. Zasady ogólne Programu 

3.1. Program obejmuje obecnych i przyszłych Klientów, którzy: 

3.1.1. Skuteczne wypełnienią formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem www.ToyotaNow.pl   lub/ i  

www.Toyota-Now.pl  

3.1.2. Zakupią nowy lub używany samochód w lokalizacjach ujętych w par. 1 pkt. 1.2.1., 1.2.2 lub/ i 1.2.3. 

3.1.3. Skorzystają z serwisów lub/ i z jednego z serwisów w lokalizacjach ujętych w par 1 pkt. 1.2.1., 1.2.2 lub/ i 

1.2.3. 

3.2. Program dotyczy wyłącznie pojazdu lub pojazdów marki Toyota, którego lub których Uczestnik Programu jest 

właścicielem i które zostały zarejestrowane w Programie. 

3.3. Program obejmuje korzyści dla Uczestnika Programu, takie jak: 

3.3.1. Indywidualny Opiekun serwisowy do dyspozycji Uczestnika Programu, 

3.3.2. Gwarancja odkupu obecnie użytkowanego samochodu przy zakupie nowego samochodu w lokalizacjach 

ujętych w par. 1 pkt.  1.2.1., 1.2.2 lub/ i 1.2.3. 

3.3.3. Gwarancja przyjęcia do serwisu w terminie do 24 godzin. 

3.3.3.1. Termin ten uzależniony jest od sezonowości. 

3.3.4. Sprawdzenie stanu technicznego samochodu przed podróżą za 1 zł. 

3.3.5. Bezpłatna wymiana oleju silnikowego przy czwartym przeglądzie  

3.3.5.1. Bezwzględnym warunkiem skorzystania z pkt. 3.3.5.  jest wykonanie wszystkich przeglądów w 

lokalizacjach ujętych par. 1 pkt. 1.1., 1.2 lub/ i 1.3. 

3.4. Za niewykorzystanie korzyści ujętych w par. 3.3. Uczestnikowi Programu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

3.5. Przynależność do Programu i identyfikacja Użytkownika do Programu określona jest poprzez: 

3.5.1. Kartę Klienta wydawaną każdemu Klientowi, który zakupi samochód nowy w jednym z salonów 

Organizatora Programu lub i korzysta / korzystał w przeszłości z jednego z serwisów należących do Organizatora 

Programu. 
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3.5.2. W przypadku braku Karty Klienta w momencie przyjęcia do serwisu Uczestnik Programu może podać 

numer rejestracyjny pojazdu przypisany do Użytkownika, który będzie wystarczający do Jego identyfikacji. 

3.6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które z przyczyn technicznych nie zostały poprawnie 

przesłane do Organizatora za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na www.ToyotaNow.pl oraz 

www.Toyota-Now.pl  

 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibach Organizatora, tj. w Toyota Bielany Nowakowski,  

ul. Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie, Toyota Wałbrzych Nowakowski, ul. Uczniowska 21,  

58-306 Wałbrzych oraz w stacji satelitarnej Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.  -  Toyota Nowakowski Jelenia Góra, 

ul. Wrocławska 99a,  58-500 Jelenia Góra. 

4.2. W wypadku wystąpienia w okresie trwania Programu siły wyższej mającej wpływ na przeprowadzenie Programu 

 w sposób częściowy lub całkowity, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowego lub całkowitego odwołania 

Programu. W takim wypadku Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu roszczenia, w tym odszkodowawcze, jednakże 

zachowują oni prawo możliwości realizacji korzyści ujętych w par. 3.3. w terminie późniejszym, umożliwiającym realizację 

Programu aż do dnia odwołania Programu. 

4.3. Uczestnicząc w Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę 

na zasady Programu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu po jego ogłoszeniu. Informacja o zmianie 

regulaminu Programu zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki opublikowano Regulamin.  

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu z ważnych przyczyn oraz do zamknięcia Programu bez 

podania przyczyny.  
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