REGULAMIN PROMOCJI
„POLEĆ NAS”
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji jest firma Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach, adres: ul. Św. Leonarda 7, zwana dalej Organizatorem Promocji.
§2
Definicje
Promocja – akcja promocyjna „Poleć nas” prowadzona przez Organizatora Promocji na
zasadach określonych w Regulaminie.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Promocji.
Nowy Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca
się o status Osoby Poleconej, której przysługuje nieprzedawniona (w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny) wierzytelność
w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń, która obejmuje wszelkie roszczenia wynikające z
jej przystąpienia do Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
(dalej: „Umowa ubezpieczenia”) jej kontynuowania oraz
rozwiązania „Umowy
ubezpieczenia”, w szczególności roszczenie o zwrot wszelkich opłat pobranych lub
zatrzymanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z jej rozwiązaniem i dokonaniem
wypłaty wartości polisy;
Polecający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, deklarująca
chęć wzięcia udziału w Promocji, oraz spełniająca warunki określone w §4 ust. 1 Regulaminu.
Osoba Polecona – osoba fizyczna (Nowy Klient) która spełniła warunki określone w §4 ust. 3
Regulaminu.
Polecenie – przekazanie przez Polecającego Kodu Promocyjnego oraz doprowadzenie przez
Polecającego innej osoby fizycznej (Nowego Klienta) do Skutecznego Polecenia.
Umowa przelewu wierzytelności – czynność prawna (w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, tj. art. 509 Kodeksu cywilnego i nast.) dokonana pomiędzy Nowym Klientem, a
spółką Odkupszkody.eu Limited, której przedmiotem jest nieprzedawniona wierzytelność
przysługująca Nowemu Klientowi, w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń, która obejmuje
wszelkie roszczenia wynikające z jej przystąpienia do „Umowy ubezpieczenia” jej
kontynuowania oraz rozwiązania, w szczególności roszczenie o zwrot wszelkich opłat
pobranych/zatrzymanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z jej rozwiązaniem i
dokonaniem wypłaty wartości polisy;
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Umowa o dochodzenie roszczeń – czynność prawna (w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego) dokonana pomiędzy Nowym Klientem, a spółką Polskie Centrum Wypłat
Odszkodowań sp. z o.o., której przedmiotem jest zlecenie dochodzenia przez powyższy
podmiot roszczeń, w imieniu Nowego Klienta, powstałych w związku z zawarciem przez
Nowego Klienta, a Towarzystwem Ubezpieczeń – „Umowy ubezpieczenia”, w zakresie
potrąceń środków zgromadzonych przez powyższą osobę fizyczną na rachunku inwestycyjnym
oraz zakończeniem obowiązywania w/w umowy ubezpieczenia. W celu realizacji powyższej
czynności, Nowy Klient udzieli pełnomocnikowi Spółki Polskie Centrum Wypłat
Odszkodowań sp. z o.o. pełnomocnictwa procesowego do dochodzenia w/w roszczeń w
stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń.
Skuteczne Polecenie – łączne spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Promocji
określonych w § 4 ust. 1 i ust. 3 przez Polecającego i Osobę Poleconą polecenie zakończone
zawarciem na rzecz Spółki Odkupszkody.eu Limited prawnie skutecznej Umowy przelewu
wierzytelności, bądź zawarciem z Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań sp. z o.o. prawnie
skutecznej Umowy o dochodzenie roszczeń.
Kod Promocyjny – unikalny kod, który Polecający generuje na stronie internetowej
Organizatora Promocji tj. www.zwrotzpolisolokat.pl/polec-nas/ po wpisaniu swego numer
telefonu i zaakceptowaniu Regulaminu Promocji, zgód i klauzul. Polecający może przekazać
powyższy Kod w dowolny przez siebie sposób tj. poprzez wiadomość sms, e-mail.
Nagroda dla Polecającego – nagroda w postaci karty zakupowej o wartości 100 zł na zakupy
produktów i usług w sieci stacji paliw własnych i franchisingowych Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uczestnik Promocji – Polecający lub Osoba Polecona.
§3
Czas trwania Promocji
Promocja trwa od dnia od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
§ 4.
Uczestnictwo w Promocji
1. Osoba fizyczna może brać udział w Promocji w charakterze Polecającego, po spełnieniu
łącznie następujących warunków:
a) zgłoszenie się do Promocji za pośrednictwem strony internetowej www dostępnej pod
adresem www.zwrotzpolisolokat.pl/polec-nas/;
b) podanie swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, a także aktualnego numeru
telefonu oraz adresu e-mail;
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c) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień bez
zastrzeżeń oraz wyrażenie zgody na udział w Promocji „Poleć Nas”;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o.,
ul. Św. Leonarda 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000460749, NIP 9591958566, REGON 260691712, oraz przez
Odkupszkody.eu Limited Company No.11506200 z siedzibą w Londynie, podanych danych
osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu
korespondencyjnego, na potrzeby przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz, w celu
realizacji postanowień Regulaminu Promocji;
e) wyrażenie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów realizacji postanowień Regulaminu zgodnie z art. 172
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie podanych w ramach Promocji danych osobowych w postaci: nr telefonu oraz
adresu email, w tym aktualizację tych danych w systemach użytkowanych przez Polskie
Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o., a także Odkupszkody.eu Limited z siedzibą w
Londynie, oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mail, sms) na
podany adres e-mail/ lub numer telefonu, wysyłanych przez Polskie Centrum Wypłat
Odszkodowań Sp. z o.o., oraz Odkupszkody.eu Limited zgodnie z powyższymi przepisami oraz
z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2. Po spełnieniu powyższych warunków, Polecający otrzyma Kod Promocyjny poprzez
wybrany przez siebie sposób (sms, e-mail).
3. Polecający po uzyskaniu Kodu Promocyjnego może udostępnić go na rzecz Nowego Klienta,
który aby móc wziąć udział w Promocji w charakterze Osoby Poleconej, musi spełnić łącznie
następujące warunki:
a) zgłoszenie się do Promocji za pośrednictwem strony internetowej www dostępnej pod
adresem www.zwrotzpolisolokat.pl/polec-nas/ i przedstawienie Organizatorowi Promocji
Kodu Promocyjnego w okresie trwania Promocji,
b) zawarcie prawnie skutecznej Umowy Przelewu Wierzytelności ze Spółką Odkupszkody.eu
Limited z siedzibą w Londynie, bądź zawarcie prawnie skutecznej Umowy o dochodzenie
roszczeń ze spółką Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań sp. z o.o;
c) w ramach zawarcia powyższych umów, Osoba Polecona udzieli pełnomocnikowi spółki
Odkupszkody.eu Limited lub Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o.,
pełnomocnictwa do uzyskania od Towarzystwa Ubezpieczeń dokumentów potwierdzających
przysługującą Nowemu Klientowi wierzytelność, które będą konieczne dla oceny zasadności
ewentualnie dochodzonego roszczenia,
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d) zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień bez zastrzeżeń oraz wyrażanie
zgodę na udział w Promocji „Poleć Nas”;
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o.,
ul. Św. Leonarda 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000460749, NIP 9591958566, REGON 260691712, oraz przez
Odkupszkody.eu Limited Company No.11506200 z siedzibą w Londynie, podanych danych
osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, na potrzeby
przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz, w celu realizacji postanowień Regulaminu
Promocji;
f) wyrażenie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów realizacji postanowień Regulaminu zgodnie z art. 172
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie podanych w ramach Promocji danych osobowych w postaci: nr telefonu oraz
adresu email, w tym aktualizację tych danych w systemach użytkowanych przez Polskie
Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o., a także Odkupszkody.eu Limited, oraz
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mail, sms) na podany adres
e-mail/ lub numer telefonu, wysyłanych przez Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z
o.o., oraz Odkupszkody.eu Limited zgodnie z powyższymi przepisami oraz z wymogami
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
§5
Zasady Promocji
1. W przypadku Skutecznego Polecenia, Polecający otrzymuje Nagrodę opisaną w §6 ust. 1
niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku gdy Organizator Promocji otrzyma uprawdopodobnioną informację o tym, że
Polecający lub Osoba Polecona wykorzystuje Promocję w sposób naruszający przepisy prawa,
zasady współżycia społecznego lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące
normy społeczne, a także wysyła Polecenia do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich
otrzymanie, Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wykluczenia Polecającego z
Promocji. W takiej sytuacji Polecający traci prawo do otrzymania nagrody, niezależnie od tego,
czy spełni pozostałe warunki opisane w Regulaminie.
§6
Nagroda
1. Nagrodą w Promocji jest uzyskanie przez Polecającego karty zakupowej o wartości 100 zł
na zakupy produktów i usług w sieci stacji paliw własnych i franchisingowych Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

4

2. Nagroda opisana w ust. 1, zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany drogą
mailową, przez Polecającego, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wszystkich warunków
zawartych w §4 ust. 1 i ust. 3 niniejszego Regulaminu przez Osobę Poleconą oraz Polecającego.
§7
Reklamacje
1. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w następujący sposób: pisemnie na adres
korespondencyjny Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 7, 25311 Kielce, lub elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora Promocji,
tj.: www.zwrotzpolisolokat.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej
rzetelnego rozpatrzenia.
3. Organizator Promocji Reklamacje rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia
odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator Promocji
przekaże stosowną informację.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w
inny uzgodniony sposób.
§8
Przetwarzanie danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji oraz o
przysługujących im prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25
maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Polskie Centrum Wypłat
Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, zaś w zakresie oceny zasadności dochodzenia
roszczeń komunikacyjnych oraz w zakresie zawarcia umowy przelewu wierzytelności
przysługującej Osobie Poleconej administratorem danych osobowych jest Spółka
Odkupszkody.eu Limited z siedzibą w Londynie;
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO, oraz na
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podstawie udzielonych zgód o których mowa w §4 ust. 1 lit. b, c, d oraz ust. 3 lit. d, e, f
niniejszego Regulaminu;
3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres trwania Promocji,
a w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności pomiędzy spółką Odkupszkody.eu
LTD, a Osobą Poleconą, lub umowy o dochodzenie roszczeń pomiędzy spółką Polskie Centrum
Wypłat Odszkodowań sp. z o.o., a Osobą Poleconą, na okres nie krótszy niż okres
przedawnienia wszelkich roszczeń związanych ze szkodą komunikacyjną która przysługiwała
powyższej osobie;
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Promocji przysługują
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
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f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją uczestnikom Promocji, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
5. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora danych osobowych, Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8. Podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych i wyrażenie wszystkich zgód,
o których mowa w §4 ust. 1 lit. b, c, d oraz ust. 3 lit. d, e, f niniejszego Regulaminu jest
warunkiem udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych i niewyrażenie wszystkich ww.
zgód uniemożliwi udział w Promocji;
9. Uczestnicy Promocji posiadają uprawnienie do skontaktowania się z pracownikiem
Administratora danych osobowych za pośrednictwem adresu: biuro@zwrotzpolisolokat.pl , w
celu zasięgnięcia informacji w zakresie sposobu i zakresu przetwarzania ich danych osobowych
w przez Administratora a także w celu realizacji praw, o których mowa w punktach 4 i 5
niniejszego paragrafu 8.
10. Odbiorcami danych osobowych uczestników Promocji będą podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo z
Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. lub współpracujące z Polskie Centrum
Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności
związanych z jej działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi:
informatyczne, marketingowe, logistyczne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
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§9
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Polecający lub Osoba Polecona zapoznał/a się z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje;
2. W sprawach nieokreślonych Regulaminem, obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i
Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK) z dnia 24 maja 2018 roku
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna;
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji, a
także prawo do jej skrócenia przed terminem określonym w §2 niniejszego Regulaminu;
4. Spółka Odkupszkody.eu Limited za pośrednictwem organizatora zastrzega sobie prawo do
odmowy zawarcia Umowy Przelewu Wierzytelności, bądź odmowy zawarcia Umowy o
dochodzenie roszczeń, z Nowym Klientem, w szczególności w sytuacji gdy przysługująca
Nowemu Klientowi wierzytelność stanowić będzie roszczenie przedawnione w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, a także gdy okaże się, iż koszt oceny zasadności roszczenia z
tytułu roszczeń przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń, bądź koszt związany z przyszłym
postępowaniem sądowym w przedmiocie roszczenia poprzednio przysługującemu Nowemu
Klientowi, przekroczą wysokość przedmiotowej wierzytelności. W takim wypadku Polecenie
dokonane przez Polecającego nie będzie mieć przymiotu Skutecznego Polecenia i Nowemu
Klientowi nie będzie przysługiwała Nagroda, zaś Poleconemu nie będzie przysługiwało
roszczenie o zawarcie Umowy przelewu Wierzytelności.
5. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
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