Regulamin Konkursu “Audi Q7 dla stałych klientów”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Audi Q7 dla stałych klientów” (dalej: „Konkurs”) jest Digibits Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000731445, NIP: 5272846191, REGON: 369768293. (dalej:
„Organizator”).
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Konkursu.
3. Konkurs trwa od 10.01.2021 do 10.06.2021
4. Informacje o Konkursie, w tym niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie
https://mubi.pl/dokumenty/regulamin-konkurs-audi-q7-dla-stalych-klientow-10.01.2021.pdf
5. Niniejszy Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
§2
Uczestnicy i warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne, które ubezpieczyły samochód za
pośrednictwem Internetowego Agenta Ubezpieczeniowego sp. z o.o. w serwisie Mubi.pl z
datami startu polisy przypadającymi w okresie od 1.01.2020 do 30.06.2020 i spełnią łącznie w

okresie trwania konkursu następujące wymagania (dalej: Uczestnik):
a) zakupią na ten samochód dowolną nową polisę w mubi.pl.;
b) Nie odstąpią od umowy zawartej za pośrednictwem Mubi w ciągu 30 dni od daty zawarcia
umowy;
c) Na maila: q7@mubi.pl, w trakcie trwania konkursu, wyślą odpowiedź na pytanie
konkursowe: “Dlaczego lubisz Mubi?”.
2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin,
tj. rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej do drugiego
stopnia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w tym do
pozbawienia Uczestnika przyznanej nagrody, który wziął udział w Konkursie, ale nie spełnił
warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia tych zasad
przez Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi konkursowej na swojej stronie
internetowej, na profilu Facebook Organizatora lub na profilu Instagram Organizatora bez
publikacji danych osobowych Uczestnika za wyjątkiem jego imienia, wieku oraz miejscowości
zamieszkania.

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem
oraz jego akceptację.
§3
Zwycięzcy, nagrody i wręczenie nagród
1. Komisja Konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę który udzielił najlepszej według komisji
odpowiedzi. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród Uczestników,
którzy spełnili warunki określone w Regulaminie w pkt. 2 Komisja Konkursowa będzie się
składała z 3 osób i będą to: Alicja Filipowicz, Jacek Gędłek, Joanna Pietruszyńska. Wybór Komisji
jest ostateczny. Jeżeli jedna z ww. osób nie będzie mogła brać udziału w pracach Komisji
Konkursowej, wówczas zostanie ona zastąpiona przez Pana Patryka Juchniewicza.
2. W ramach konkursu została przewidziana nagroda: Audi Q7, rocznik 2009. (dalej Nagroda)
Przychód uzyskany z nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od nagrody. Płatnikiem podatku jest organizator. Wydanie nagrody nastąpi po
pobraniu podatku. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na
ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na adres e-mail podany podczas zakupu polisy
lub/i telefonicznie na numer podany w przy zakupie polisy. Ponadto informacja o Zwycięzcy
zostanie
podana
na
profilu
Facebook
organizatora
https://www.facebook.com/mubi.ubezpieczenia/
oraz
na
profilu
Instagram
https://www.instagram.com/mubi.pl/ .
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a. nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu,
b. nie przekaże niezbędnych danych osobowych lub przekaże dane nieprawidłowe lub
niekompletne,
c. nie można się z nim skontaktować w celu powiadomienia o Nagrodzie. Organizator
podejmie co najmniej dwie próby kontaktu. Za brak kontaktu uważane będzie brak
nawiązania kontaktu, w tym brak odpisania na e-mail od organizatora w ciągu 7 dni od
dnia pierwszej próby kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą.
6. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu stanowiącego Nagrodę, obowiązkowego
ubezpieczenia OC pojazdu stanowiącego Nagrodę oraz kosztów dojazdu Zwycięzcy do miejsca
odbioru pojazdu lub innych kosztów transportu Nagrody poza miejsce wskazane jako miejsce
odbioru.
7. Wydanie nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Zwycięzcy.
8. Przez wydanie Nagrody rozumie się wypełnienie przez Zwycięzcę protokołu przekazania
samochodu wraz z dokumentami niezbędnymi do ubezpieczenia i rejestracji w odpowiednim
dla Zwycięzcy wydziale komunikacji. Fizyczne przekazanie Nagrody nastąpi po ubezpieczeniu i
zarejestrowaniu przez Zwycięzcę samochodu, w ustalonym wspólnie ze Zwycięzcą terminie,
we wskazanym przez Organizatora salonie dealera marki.

§4
Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu
z Regulaminem.
2. Reklamacje, związane można przesłać pocztą na adres Organizatora wyszczególniony w § 1
lub drogą mailową na adres pomoc@mubi.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
● imię ̨ i nazwisko Uczestnika
● adres do korespondencji
● wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,
● żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu
pisemnie (przesyłką pocztową) lub na żądanie złożone w reklamacji na wskazany adres e-mail.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu 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”) są:
a) Organizator oraz właściciel serwisu mubi.pl - Digibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000731445, NIP: 5272846191, REGON: 369768293.
b) Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul.
Ogrodowej 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745757, NIP: 9512468188, REGON:
381065352.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w zakresie:
a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko,
b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
b) obowiązkowej administracji podatkowo - księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art.
74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji
celów wskazanych w punkcie 3:
a) w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń;
b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu
wypełnienia tych obowiązków;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
7. Dane Uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Prawa Uczestników, związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz szczegółowy zakres, cele,
podstawa prawna i sposób przetwarzania danych w związku z udziałem w Konkursie zostały
określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://mubi.pl/dokumenty/politykaprywatnosci-konkursow-nagrody-rzeczowe-10-01-2021.pdf oraz, w zakresie kalkulacji samochodu
w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.mubi.pl.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody
uznaje się w szczególności:
a) wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej, mających
wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie jego trwania.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Zgoda RODO:
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie
„Audi Q7 dla stałych klientów” tj. w celu organizacji, przeprowadzenia i udostępnienia informacji o
wynikach konkursu przez Spółki: Digibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731445, NIP: 5272846191,
REGON: 369768293 oraz Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00876) przy ul. Ogrodowej 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745757, NIP: 9512468188, REGON: 381065352.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy faktu, że powyższa zgoda może być cofnięta w każdym
czasie.”

Oświadczenia na stronę konkursową
•„Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu konkursu „Audi Q7 dla stałych klientów”
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
•„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
•„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu „Audi Q7 dla stałych klientów”
Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodziny pracownika Organizatora (tj. rodzice, dzieci,
małżonkowie, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej do drugiego stopnia.)

