Zasady akcji 10 lat dłużej (dalej „Regulamin”)

(„Regulamin akcji”)

1. Sponsorem akcji „10 lat dłużej” (dalej: „akcja”) jest Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-133),
przy al. Jana Pawła II 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000009831, o kapitale zakładowym w wysokości
86.352.300 zł wpłaconym w całości, NIP: 526-025-10-49,
REGON: 010001345 (dalej: „PZU SA”).
2. Organizatorem akcji 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 miasta
stołecznego 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: 525-244-9771, REGON: 141749332 (dalej: „PZU Pomoc”).
3. Akcja ma na celu promocję marki własnej Grupy PZU, propagowanie
zdrowego stylu życia oraz zachęcenie do aktywności fizycznej w celu
poprawy stanu zdrowia i samopoczucia osób a tym samym
zapobiegania i ograniczania wypadkom i szkodom.
4. Akcja trwa od 27.06.2019 r. do 30.06.2020 r.
5. PZU POMOC może podjąć decyzję o zakończeniu akcji przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 4. W takim przypadku
informacja o wcześniejszym zakończeniu akcji zostanie
udostępniona na stronie internetowej pod adresem
www.pzu.pl/10latdluzej oraz przesłana na adresy e-mail wskazane
przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt 8.
6. Akcja jest skierowana do „uczestników akcji”- uczestników
Spotkania Czwartkowego PZU, które odbędzie się w dniu
27.06.2019 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich (dalej
„spotkanie”).
7. W ramach akcji, jej uczestnicy są uprawnieni do bezpłatnego
otrzymania w czasie trwania spotkania karty PZU Sport na
okaziciela (dalej „karta”) oraz do korzystania z niej na warunkach
wskazanych w Regulaminie.
8. Z karty może korzystać osoba pełnoletnia, która dokonała jej
aktywacji - uczestnik akcji albo osoba, której uczestnik tę kartę
przekaże (dalej „osoba uprawniona”).
9. Aktywna karta uprawnia osobę uprawnioną (po jej okazaniu w
obiekcie oferującym usługi rekreacyjne i sportowe) do korzystania z
usług obiektów sportowych w okresie obowiązywania akcji. Lista
obiektów dostępna jest na stronie internetowej
www.pzu.pl/10latdluzej.
10. Wartość karty nie przekracza kwoty 200 zł w roku kalendarzowym w
okresie obowiązywania akcji.
11. W celu aktywacji karty uczestnik akcji albo osoba, której uczestnik
akcji tę kartę przekazał, jest obowiązany skontaktować się z
Infolinią PZU Pomoc pod nr 22 505 15 62 (w godzinach 7 00 -2200 bez
wyłączenia dni ustawowo wolnych od pracy ). Brak aktywacji karty
zgodnie z pkt. 12 oznacza, że uczestnik akcji bądź osoba, której
uczestnik tę kartę przekaże nie może korzystać z karty.
12. Aktywacja karty wymaga podania przez uczestnika akcji albo osobę,
której uczestnik akcji tę kartę przekazał adresu e-mail, nr karty oraz
złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
13. Przed dokonaniem aktywacji uczestnik akcji albo osoba, której
uczestnik akcji tę kartę przekazał jest zobowiązana do
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zapoznania się z Regulaminem akcji dostępnym na stronie
internetowej pod adresem www.pzu.pl/10latdluzej. Regulamin jest
również przesyłany ww. osobom przed dokonaniem aktywacji na
wskazane adresy e-mail.
Niezwłocznie po dokonaniu czynności określonej w pkt 12 osoba
uprawniona otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail
potwierdzenie dokonania aktywacji wraz z Regulaminem.
Karta będzie aktywna najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od
przesłania wiadomości, o której mowa w pkt 14.
Szczegółowe warunki korzystania z usług obiektów oferujących
usługi rekreacyjne i sportowe dostępne są bezpośrednio w siedzibie
tych obiektów lub na ich stronach internetowych.
Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w akcji (za
wyjątkiem reklamacji dotyczących zastrzeżeń co do jakości usług
świadczonych przez obiekty oferujące usługi rekreacyjne i
sportowe) osoby uprawnione mogą zgłaszać pod numerem infolinii
PZU Pomoc 22 505 15 62, wysyłając e-mail na adres
pzupomocsport@pzu.pl lub pisemnie pod adresem PZU Pomoc.
PZU Pomoc rozpatruje je w terminie 14 dni od daty złożenia i
zawiadamia uczestnika akcji o sposobie rozpatrzenia reklamacji
przesyłając bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji informację o
sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail wskazany przez osobę
uprawnioną.
Administratorem danych osobowych osób uprawnionych 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 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 celach obsługowych.
Podanie danych osobowych przez osoby uprawnione jest
dobrowolne ale niezbędne do udziału w akcji i aktywacji karty.
Odbiorcami danych osobowych osób uprawnionych mogą być
dostawcy narzędzi IT.
Osoby uprawnione mają prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Osoby uprawnione mają prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Osoba uprawniona może przesłać te dane innemu
administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
osobie uprawnionej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych.
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.
Osobie uprawnionej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

