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REGULAMIN PROMOCJI
“Zatankuj razem z Qarsonem”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie “Zatankuj razem z Qarsonem” zwanej dalej „Promocją”, jest
Qarson sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las, NIP
9721248232, REGON 302661038, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000499310 (dalej „Organizator”).

2. Promocja obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2022 r. lub do
wyczerpania puli dostępnych kart podarunkowych, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.

3. Organizator informuje, że osoby fizyczne biorące udział w Promocji w charakterze konsumenta,
korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od kart podarunkowych otrzymanych w
Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Organizator informuje również, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku
dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest
przedsiębiorca uzyskujący przychód. Uczestnicy Promocji, dla których świadczenie otrzymane
w Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej mają obowiązek odprowadzić
podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności
gospodarczej. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom, o których mowa powyżej,
jakiejkolwiek informacji podatkowej.

5. Promocja organizowana jest na terytorium Polski.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium Polski, w tym przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo Przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
niebędących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (dalej:
“Uczestnik”).
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2. Aby wziąć udział w Promocji, jej Uczestnik musi w czasie obowiązywania Promocji zawrzeć
Umowę Abonamentową na najem pojazdu znajdującego się w ofercie Qarson i następnie
dokonać jego odbioru.

3. W ramach obowiązywania Promocji jej Uczestnik otrzyma dwie karty podarunkowe BP
SuperCard o wartości 100 zł każda (słownie: sto złotych) do wykorzystania na stacjach BP na
terenie całej Polski.

4. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2
Regulaminu.

5. Karta podarunkowa zostanie przekazana Uczestnikowi przy odbiorze samochodu.
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień

Regulaminu.

§ 3
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na
adres: Qarson sp. z o.o., ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las lub w formie wiadomości e-mail
na adres: marketing@qarson.com, w terminie 14 dni od powstania przyczyny reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres
korespondencyjny (w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej) oraz opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
Uczestnika podany w reklamacji lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego
Organizator otrzymał reklamację.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści
zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie
informacyjny.

2. Karty podarunkowe są ważne do dnia 4.03.2024 roku. Zasady i warunki korzystania z karty
podarunkowej zostały określone przez wydawcę karty w regulaminie dostępnym na stronie
internetowej www.bp.com.
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3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której wynik zależy
od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.qarson.pl/aktualnosci/wielkanoc-2022 oraz w jego siedzibie.

5. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne
lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w
którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono
wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i
pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

§ 5
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest
Organizator. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z
inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@qarson.com lub pisemnie, na adres: ul.
Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami 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), tzw. RODO.

3. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników, ponieważ:
a. są one niezbędne do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełnienia warunków

uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania i wydania kart podarunkowych - na
podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),

b. są one niezbędne do spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze,
wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tzn. dochodzenia ewentualnych
roszczeń.

4. Uczestnik przy podpisywaniu umowy abonamentowej akceptuje Regulamin Promocji i wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zależny od celu przetwarzania
wskazanego powyżej. Dane Uczestników pozyskane w ramach wzięcia udziału w Promocji,
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Organizator przetwarza do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń lub
do czasu wynikającego z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych.

6. Dostęp do danych osobowych Uczestników będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom
Organizatora, a także dostawcom usług, z których korzysta Organizator (np. usługi
transportowe, informatyczne, księgowe, prawne).

7. Uczestnik posiada prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania albo usunięcia, a
także ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku
przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, Uczestnik
posiada prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Jeżeli
Uczestnik skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane

decyzje, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do

wzięcia udziału w Promocji.


