Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
T 913 913 913
centrumklienta@generali.pl
generali.pl

REGULAMIN AKCJI
„Bezpieczny Pies”

§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorami Akcji pod nazwą : “Bezpieczny Pies” (dalej: „AKCJA”) są :
Generali T.U. S.A. z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 10623, kapitał zakładowy 191.000.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108. Spółka należy
do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod
numerem 26 (dalej “Organizator”) – odpowiedzialna za wybranie zwycięzców i sfinansowanie nagród w
postaci rocznej polisy Ubezpieczenie psa,
oraz
Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000549919, kapitał zakładowy 125 500
PLN w pełni opłacony, NIP 583-31-77-765, odpowiedzialna za publikację akcji na swojej stronie
internetowej, wybór zwycięzców i dostarczenie nagrody.
2. Organizatorzy są przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.
3. Akcja towarzyszy XLIV Kaszubskiej Wystawie Psów Rasowych - National Dog Show (CAC)
31.07.2022, odbywającej się na terenie Parku 1000-Lecia w Chojnicach, 89-600 Chojnice, w dniu
31.07.2022r.
4. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej 18
oraz w Gdańsku (80-178), przy ul. Goplańskiej 56.
6. Uczestnictwo w Akcji i podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

§ 2 PRZEDMIOT I CEL AKCJI
Przedmiotem i celem Akcji jest zwiększenie rozpoznawalności marki Generali oraz zwiększenie sprzedaży
produktu: Generali. Z myślą o Twoim psie bezpieczny.pl poprzez portal bezpieczny.pl

§ 3 OBSZAR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.

Akcja trwa w okresie od godziny 8:00 31.07.2022 r. do godziny 22:00 31.07.2022r.

2.

Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Akcja jest prowadzona na stronie www.bezpieczny.pl.
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4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania Akcji, co nie będzie
naruszać praw uczestników Akcji nabytych przed dokonaniem zmiany. O ewentualnej zmianie Organizator
poinformuje Uczestników w wiadomości prywatnej poprzez adres email.

§ 4 UCZESTNICY AKCJI
1.

Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.

2.

Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny.

3.

W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście.

4.

Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i ją akceptuje.

§ 5 ZASADY AKCJI
Warunkiem przystąpienia do Akcji jest spełnienie kryterium uzyskania przez Psa tytułu NAJPIĘKNIEJSZY
PIES WYSTAWY i zajęcie pierwszego miejsca.

§ 6 NAGRODY
1.

W Akcji przewidziano Nagrodę rzeczową za uzyskanie przez Psa tytułu NAJPIĘKNIEJSZY PIES
WYSTAWY i zajęcie pierwszego miejsca – roczna polisa Ubezpieczenia Generali. Z myślą o Twoim psie,
bezpieczny.pl (koszty polisy pokrywa Generali).

2.

Osoba nagrodzona, której Pies uzyskał ww. tytuł powinna się zgłosić do Przedstawiciela firmy
Bezpieczny.pl. w celu dopełnienia formalności związanych z odbiorem nagrody/ kontakt osobisty podczas
wystawy bądź przesłać do Bezpieczny.pl, na adres: kontakt@bezpieczny.pl/ (z dopiskiem Laureat Akcji:
Bezpieczny pies) swoje imię, adres email oraz numer telefonu celem kontaktu Przedstawiciela
Bezpieczny.pl i przygotowania kalkulacji ubezpieczenia. Kalkulacja przygotowywana jest indywidualnie
dla psa w zależności od wieku, rasy, zakresu ubezpieczenia i wysokości sum ubezpieczenia. Warunkiem
koniecznym do przystąpienia do ubezpieczenia jest posiadanie przez psa numeru chip oraz szczepień,
posiadanie przez Ubezpieczającego rezydencji w Polsce. Szczegółowe warunki przystąpienia do umowy
ubezpieczenia zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali. Z myślą o Twoim psie,
bezpieczny.pl, dostępnych na stronie www.bezpieczny.pl.

3.

W przypadku podania nieprawidłowych bądź niepełnych danych, tj. błędny numer telefonu, błędny adres
email Laureat traci prawo do nagrody.
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4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu email

do

korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi
z przyczyn zależnych od Laureata, a zwłaszcza podania błędnego adresu email lub zdarzeń siły wyższej.
5.

Oprócz Nagrody rzeczowej Laureat otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej
Nagrody rzeczowej.

6.

Jeśli Pies należący do Laureata objęty jest już Ubezpieczeniem Generali. Z myślą o Twoim psie,
bezpieczny.pl (i Laureat występuje w roli Ubezpieczającego w tym ubezpieczeniu) to nagroda przechodzi
na kolejną osobę z zestawienia wyników dla tytułu NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY/ za zajęcie
drugiego miejsca.

7.

Jeśli Laureat nie przekaże Generali danych o których mowa w pkt. 3 w terminie do 23.08.2022r. lub
zrezygnuje z przyjęcia przyznanej mu nagrody lub przyznanie nagrody będzie niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Organizatora, nagroda przechodzi na kolejną osobę z zestawienia wyników dla tytułu
NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY/ za zajęcie drugiego miejsca, z zastrzeżeniem ust. 6/ za zajęcie
trzeciego miejsca.

8.

Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części
nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 7 REKLAMACJE
1.

Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Akcji zostały naruszone, ma prawo zgłosić
reklamację.

2.

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres w ust. 3 na
podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, jednakże termin może ulec
przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali i bezpieczny.pl. Składający
reklamację zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie
rozpatrywania reklamacji.

3.

Reklamacje należy składać:
ustnie, tj. telefonicznie po numerem telefonu + 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub
osobiście
w

formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali:

Generali TU SA
Ul. Senatorska 18
00-081 Warszawa
Z dopiskiem: Reklamacja dot. Akcji “Bezpieczny Pies”
Bądź:
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Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
Ul. Goplańska 56
Gdańsk
Z dopiskiem: Reklamacja dot. Akcji “Bezpieczny Pies”.
4.

O decyzji – składający reklamację zostanie powiadomiony na wskazany adres korespondencyjny za
pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji, w ramach postępowania
reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem, nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia
swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody.

§ 9 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
1.

Przy wydaniu nagrody, Organizator pobierze od łącznej wartości Nagrody Rzeczowej i Pieniężnej 10%
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota Nagrody pieniężnej nie będzie podlegała
wypłacie na rzecz Laureata Konkursu, ale zostanie pobrana przez Organizatora (potrącona) w całości na
poczet ww. podatku i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2.

Laureat Akcji zobowiązani są do podpisania oświadczenia o odbiorze nagrody, stanowiącego załącznik Nr
1 do Regulaminu Akcji

3.

W przypadku gdy Laureat nie przekaże podpisanego i prawidłowo wypełnionego oświadczenia, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia Laureata z udziału w innych
Akcjach przeprowadzanych przez Organizatora.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydania Nagrody z przyczyn od niego
niezależnych. W przypadku zaistnienia takiego faktu Organizator powiadomi o tym niezwłocznie
Laureatów Akcji.
a.

Dane osobowe Uczestników Akcji są przetwarzane 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) (dalej: „RODO”).
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Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji, w zakresie
promowania swoich produktów i marki, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród jest
Organizator (Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18) . Z
administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@generali.pl, lub pisemnie
(adres siedziby administratora). U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor
ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl lub pisemnie
(adres siedziby administratora). Dane uczestnika Akcji będą przetwarzane:
b.

w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia zwycięzców i przyznania Nagrody będące realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu swoich produktów i
marki (podstawa z art. 6 ust 1 lit. F RODO);

c.

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów związanych z udziałem w Akcji (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

d.

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym
rozpatrywaniem reklamacji dotyczących Akcji, będącym realizacją prawnie uzasadnionego w tym
interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

e.

w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych (niezbędność
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w rozumieniu
art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Dane osobowe Uczestnika Akcji promocyjnej będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń, gdy
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. f RODO lub obowiązku prawnego przechowywania danych, gdy
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. c RODO. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługuje prawo
dostępu, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Akcji promocyjnej jest przesłanka prawnie
usprawiedliwionego celu administratora, przysługuje Uczestnikowi Akcji promocyjnej prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Przysługuje Uczestnikowi Akcji promocyjnej
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane
osobowe Uczestników Akcji mogą zostać ujawnione podwykonawcom Administratora (podmiotom
przetwarzającym), np. firmom informatycznym. Podanie danych osobowych przez Uczestników Akcji jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji i otrzymania Nagrody..
2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Generali.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
Niniejszym potwierdzam odbiór Nagrody rzeczowej pieniężnej otrzymanej w Akcji “Bezpieczny Pies”.

Nagroda została odebrana dnia...........................................................

Imię i nazwisko ...................................................

Podpis....................................................
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na udostępnienie i dalsze przetwarzanie moich danych osobowych, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 w celu organizacji wykonania Akcji “ Bezpieczny Pies”. Przyjmuję
do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Imię i nazwisko: ……………………………………………..

Podpis....................................................
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

Data………………………………………….

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Oświadczenie o przystąpieniu do Akcji
Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z Regulaminem Akcji ”Bezpieczny Pies” i z jego warunkami, oraz przystępuję
do udziału w danej Akcji.

……………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika Akcji
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