Zasady akcji Wakacje z PZU Bezpieczne dziecko (dalej „Regulamin”)

(„Regulamin akcji”)

1. Organizatorem akcji „Wakacje z PZU Bezpieczne dziecko” (dalej:
„akcja”) jest PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(00-133) przy al. Jana Pawła II 24, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000326045, o kapitale zakładowym
w wysokości 4.885.800,00 zł wpłaconym w całości, NIP: 525-244-97-71,
REGON: 141749332 (dalej: „PZU Pomoc”).
2. Akcja ma na celu promocję marki własnej, popularyzację usług
realizowanych przez PZU Pomoc oraz promocję marki PZU.
3. Akcja trwa od 27.05.2019 r. do 21.06.2019 r.
4. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu akcji przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku informacja
o wcześniejszym zakończeniu akcji zostanie udostępniona na stronie
internetowej pod adresem www.wakacjezpzu.pl.
5. Akcja jest skierowana do „uczestników akcji”- rodziców
posiadających dzieci uczące się (dziecko własne, przysposobione albo
pasierb - jeżeli nie żyje ojciec lub matka dziecka) lub pełnoletnich
uczniów, do ukończenia przez nich 25 roku życia. Za dziecko na
potrzeby Regulaminu uznaje się dziecko do momentu pójścia do
żłobka, przedszkola albo szkoły oraz dziecko nie uczęszczające do
szkoły z powodów zdrowotnych lub mające indywidualny tok
nauczania a także dziecko uczące się w placówce (żłobek,
przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum, zasadnicza szkoła
zawodowa, zespół szkół, centrum kształcenia, dom dziecka, szkoły
sportowe wszystkich szczebli, szkoła policealna, szkoła wyższa oraz
inna nie wymieniona placówka);.
6. W ramach akcji, jej uczestnicy są uprawnieni do bezpłatnego
zgłoszenia w czasie trwania akcji swoich dzieci do grupowego
ubezpieczenia NNW funkcjonującego na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Organizatorem (ubezpieczającym) a PZU SA (dalej
„ubezpieczenie”) jeżeli wyrażą zgody na udostępnienie danych do
wskazanych celów oraz na przekazywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną oraz za pomocą urządzeń końcowych.
7. W celu wzięcia udziału w akcji uczestnik powinien wypełnić
i zatwierdzić dane wskazane na formularzu dostępnym na stronie
internetowej www.wakacjezpzu.pl.
8. Formularz umożliwia:
a) podanie przez uczestnika akcji danych (danych osobowych
i kontaktowych, w tym danych osobowych dziecka) niezbędnych
do: wzięcia udziału w akcji, przystąpienia do umowy
ubezpieczenia;
b) wyrażenie zgód na udostępnienie danych do wskazanych celów
oraz na przekazywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną oraz za pomocą urządzeń końcowych
c) wpisanie weryfikacyjnego kodu otrzymywanego na nr telefonu
wskazany w formularzu.
9. Przed zatwierdzeniem formularza uczestnik akcji jest zobowiązany do
pobrania dokumentów: ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
pozostałych informacji niezbędnych do przystąpienia ubezpieczenia.
Ogólne warunki ubezpieczenia są również dostępne na stronie
internetowej pod adresem www.wakacjezpzu.pl
10. Wszelkie reklamacje związane z ubezpieczeniem w akcji jej uczestnicy
mogą zgłaszać pod numerem infolinii PZU Pomoc 801 102 102 lub
wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl.
11. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w akcji jej uczestnicy
mogą zgłaszać pod numerem infolinii PZU Pomoc 801 102 102 (5 i 2),
wysyłając e-mail na adres wakacjezpzu@pzu.pl lub pisemnie pod
adresem Organizatora. Organizator rozpatruje je w terminie 14 dni od
daty złożenia i zawiadamia uczestnika akcji sposobie rozpatrzenia
reklamacji przesyłając bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji
informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres korespondencyjny lub
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adres email uczestnika akcji podany w formularzu, o którym mowa
w pkt 7.
Administratorem danych osobowych uczestników akcji oraz ich dzieci
(takich jak: imię i nazwisko uczestnika akcji oraz dziecka, PESEL,
adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny uczestnika
akcji) jest PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-133)
przy al. Jana Pawła II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest
możliwy pod adresem e-mail: iodpomoc@pzu.pl.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 litera a), b)
i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane przetwarzane będą w celu weryfikacji możliwości uczestnictwa
w akcji, w celach: obsługowych, analitycznych i marketingu
związanego z ww. promocją. Dane osobowe uczestników akcji oraz
ich dzieci są przetwarzane w związku z przystąpieniem do umowy
ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych przez uczestnika akcji w formularzu jest
dobrowolne ale niezbędne do udziału w akcji. Podanie danych
osobowych dziecka uczestnika akcji jest niezbędne do zawarcia
umowy ubezpieczenia.
Odbiorcami danych osobowych Klubowiczów mogą być
dostarczyciele narzędzi IT oraz spółki wskazane w zgodzie na
udostępnienie danych osobowych.
Uczestnik akcji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
i danych osobowych swojego dziecka oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Uczestnik akcji ma prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora swoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego. Uczestnik akcji może przesłać te dane
innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz danych
osobowych jego dziecka.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, uczestnik promocji ma prawo jej wycofania. Zgodę można
odwołać w każdym czasie za pośrednictwem adresu e-mail
iodpomoc@pzu.pl. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby
administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając
ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia
roszczeń wynikający z udziału w akcji lub przez okres przedawnia
roszczeń wynikający z przystąpienia do umowy ubezpieczenia.
Uczestnikowi akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
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