Regulamin promocji ProfiAuto
„Aplikacja z Nagrodami”
I. Definicje
1. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna ProfiAuto, służąca do umawiania przez Użytkowników wizyt
w warsztatach samochodowych należących do sieci ProfiAuto Serwis – więcej informacji o aplikacji na
stronie: https://profiauto.pl/aplikacja-profiauto.
2. Promocja – akcja promocyjna o nazwie: „Aplikacja z Nagrodami” organizowana przez Moto-Profil sp. z o.o.
z siedzibą w Chorzowie wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 17 listopada 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej. Informacje o Promocji są dostępne na stronie Promocji:
https://profiauto.pl/promocje/aplikacja-z-nagrodami.
3. Konto Użytkownika – indywidualne konto użytkownika Aplikacji ProfiAuto, w ramach którego Użytkownik
może zarejestrować dowolną ilość pojazdów, wykonać zgłoszenie wykonania usługi w wybranym warsztacie
sieci ProfiAuto Serwis oraz ma dostęp do innych funkcji Aplikacji m.in. takich jak przypomnienie
o przeglądzie technicznym, ubezpieczeniu pojazdu oraz o wymianie części.
4. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony i przyjęty w dniu 15 listopada 2018 roku, określający zasady
i warunki uczestnictwa w Promocji „Aplikacja z Nagrodami”, czas trwania Promocji, sposób informowania
o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Promocją.
5. Strona – strona internetowa marki ProfiAuto znajdująca się pod adresem: www.profiauto.pl, na której
znajdują się informacje m.in. o: Aplikacji, Promocji, Warsztatach i Partnerach Handlowych.
6. Warsztat – warsztat samochodowy należący do sieci ProfiAuto Serwis. W Promocji biorą udział tylko
Warsztaty wymienione na stronie Promocji: https://profiauto.pl/promocje/aplikacja-z-nagrodami
7. Zgłoszenie – Zgłoszenie Promocyjne utworzone w Aplikacji dotyczące usługi w Warsztacie biorącym udział
w Promocji. Nazwy Zgłoszenie i Zgłoszenie Promocyjne będą używane w niniejszym Regulaminie zamiennie.
8. Partner Handlowy – autoryzowany punkt handlowy (hurtownia, sklep detaliczny) sprzedający części
samochodowe dostarczane przez dystrybutora, jakim jest firma Moto-Profil Sp. z o.o.

II. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej o nazwie: „Aplikacja z Nagrodami”
1. Przedmiotem Promocji jest zlecenie Warsztatowi wykonania naprawy pojazdu przy użyciu Aplikacji na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Organizatorem Promocji oraz Fundatorem Nagród jest firma Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
41-506 przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025700,
NIP: 9542022592, REGON: 271218714, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.006.000,00 zł zwana
dalej Organizatorem lub Administratorem.
3. Promocja trwa od 17 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
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5. Pobranie Aplikacji ze sklepu, korzystanie z niej i posiadanie konta klienta w Aplikacji jest bezpłatne.
6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych oraz spełniła warunki i zasady wymagane w Promocji.
7. Jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie w ramach Promocji, przy czym koszt usługi
w ramach każdego ze Zgłoszeń musi wynosić minimum 100 zł.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy naruszają
postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji ani pracownicy ProfiAuto Serwisów
biorących udział w Promocji (lista tych warsztatów znajduje się w pliku w formacie PDF dostępnym na
stronie https://profiauto.pl/promocje/aplikacja-z-nagrodami).

III. Zasady i przebieg Promocji
1. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji i przyznaniem Nagrody czuwać będą Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora Promocji.
2. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
1) zapoznać się z Regulaminem Promocji,
2) pobrać Aplikację, założyć w niej swój profil i zarejestrować pojazd1,
3) wysłać Zgłoszenie w Aplikacji na wykonanie usługi do Warsztatu biorącego udział w Promocji (lista
Warsztatów dostępna jest na stronie https://profiauto.pl/promocje/aplikacja-z-nagrodami),
4) w ramach Zgłoszenia wykonać usługę w kwocie minimum 100 zł,
5) odebrać pojazd z Warsztatu i wystawić Warsztatowi ocenę w Aplikacji – dopiero wtedy Zgłoszenie
uzyska status „Zakończone”,
6) przesłać skan/zdjęcie paragonu lub faktury za wykonaną usługę (na kwotę minimum 100 zł), której
dotyczyło zakończone Zgłoszenie w Aplikacji + nr tego Zgłoszenia w wiadomości mailowej na adres
mailowy Organizatora Promocji: aplikacja@profiauto.pl,
3. Wybór Zwycięzców zostanie dokonany po sprawdzeniu przez Jury Organizatora Promocji czy zostały
spełnione wszystkie warunki Promocji.
4. Jury Organizatora Promocji, sprawdzając czy zostały spełnione warunki dla otrzymania Nagrody przez
Uczestnika Promocji, kierować będzie się następującymi kryteriami:
a) otrzymanie wiadomości mailowej dotyczącej Promocji na adres mailowy Organizatora Promocji:
aplikacja@profiauto.pl wraz z kompletem danych, tj. skan/zdjęcie paragonu lub faktury za wykonaną
usługę + nr zakończonego Zgłoszenia najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku do godz. 23:59, czyli do
zakończenia Promocji;
b) Zgłoszenie w Aplikacji musi mieć status Zakończone – Zgłoszenie uważa się za zakończone po realizacji
usługi, odbiorze pojazdu z Serwisu i wystawieniu przez użytkownika w Aplikacji oceny Warsztatu,
którego dotyczyło Zgłoszenie;

1W

Promocji mogą wziąć udział także osoby, które posiadały już wcześniej zainstalowaną Aplikację oraz mają zarejestrowane
konto i pojazd w Aplikacji przed rozpoczęciem Promocji.
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c) poprawnie podany numer Zgłoszenia zrealizowanego w Aplikacji;
d) wyraźne zdjęcie lub skan paragonu lub faktury potwierdzające zakup usługi w serwisie (zgodność usługi
i danych serwisu w Zgłoszeniu);
e) Zgłoszenie w Aplikacji musi mieć datę i godzinę utworzenia następującą po uruchomieniu Promocji, czyli
od 17 listopada 2018 roku;
f) data i godzina utworzenia Zgłoszenia w aplikacji musi być wcześniejsza niż data wystawienia
paragonu/faktury za usługę/usługi, której/których Zgłoszenie dotyczy.
5. Zgłoszenia wysłane na inny adres mailowy niż adres mailowy Organizatora Promocji: aplikacja@profiauto.pl
nie będą brane pod uwagę.
6. Zakończenie Promocji nastąpi 31 grudnia 2018 roku o godzinie 23:59.

IV. Nagrody
1. Nagrodami w Promocji jest zestaw, w skład którego wchodzą:
− kubek ProfiAuto,
− opaska odblaskowa ProfiAuto,
− bandana ProfiAuto,
− wzór oświadczeń sprawcy wraz z informatorem: „Jak postępować w razie wypadku?”.
2. Do nagród wymienionych powyżej Organizator dodatkowo przyznaje nagrodę pieniężną w wysokości 10%
wartości nagrody, która nie zostanie wypłacona, a przekazana na pokrycie zryczałtowanego podatku
dochodowego z tytułu wygranej w Promocji, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 z późniejszymi zmianami). Organizator odprowadza należny podatek do
właściwego Urzędu Skarbowego oraz składa stosowną deklarację

V. Przekazanie Nagrody
1. Nagroda zostanie przekazana do siedziby Partnera Handlowego ProfiAuto (sklep/hurtownia ProfiAuto),
w której będzie oczekiwać na odbiór przez Zwycięzcę. Po pozytywnej ocenie spełnienia zasad i warunków
Promocji przez Uczestnika Promocji Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o miejscu i terminie
odbioru Nagrody.
2. Warunkiem odbioru Nagrody u Partnera Handlowego jest podanie danych takich jak imię, nazwisko oraz
numer Zgłoszenia Promocyjnego w Aplikacji.
3. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagroda będzie dostępna do odbioru przez Zwycięzcę przez 14 dni od dnia przekazania informacji
o możliwości, miejscu i terminie jej odbioru.
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VI. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo reklamacji. Reklamacja powinna zawierać opis
przedmiotu reklamacji oraz jej uzasadnienie. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników Promocji. Reklamacje należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora. Dopuszcza się
złożenie reklamacji w formie pisemnej osobiście lub listownie we wskazanym terminie.
2. Reklamacje składane po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury Organizatora Promocji w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

VII. Odpowiedzialność Organizatora Promocji
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych, np. wskutek awarii łączy bądź systemu Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Promocji nieprawdziwych lub
niepełnych danych albo danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub niepodanie danych
w przypadku, o którym mowa w dziale V pkt. 2 niniejszego Regulaminu, skutkuje odebraniem prawa do
Nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania lub nieodebranie Nagrody
z jakiejkolwiek przyczyny, leżącej po stronie Uczestnika.

IX. Dane osobowe Uczestników
1. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Promocji
w celu przeprowadzenia Promocji.
2. Korzystając z Aplikacji jej użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Regulamin oraz polityka prywatności Aplikacji
dostępna jest do wglądu na stronie: https://profiauto-prod.azurewebsites.net/app/tos/index
3. Osobom, których dane osobowe pozyskano podczas Promocji, przysługuje prawo zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
zwanym dalej RODO do poinformowania przez Organizatora, że:
a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@moto-profil.pl ,
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promocji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,
d) dane osobowe w trakcie trwania Promocji przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
e) uczestnik Promocji ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do
przenoszenia danych,
f) uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
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4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
uczestnictwa w Promocji.
5. Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska
zgodnie z art. 6 ust1. lit. A oraz informacji o otrzymanej Nagrodzie na Profilu oraz Stronie Organizatora.
6. Dane Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

X. Postanowienia końcowe
1. Promocja nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy o grach losowych (Ustawa z dnia 29 lipca 1992 Dz. U.
Nr 68, poz.341 z późn.zm.).
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Promocji
w dowolnym czasie podczas trwania Promocji. Każda zmiana w Regulaminie zostanie ogłoszona na naszej
stronie: https://profiauto.pl/promocje/aplikacja-z-nagrodami.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Organizator Promocji
MOTO-PROFIL Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów
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