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REGULAMIN KONKURSU „Co wiesz o nas?”  

z dnia 27/02/2020 r.  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu "Co wiesz o IMPULS-LEASING?” (zwanego w dalszej części niniejszego 

regulaminu "Konkursem") jest IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

Al. Jerozolimskie 212 A (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. W ramach Konkursu Organizator będzie nagradzał Klientów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe. 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). 

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

4. Konkurs rozpoczyna się od dnia 27/02/2020 roku i trwa do dnia 20/03/2020 roku, zaś ogłoszenie 

wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 31/03/2020 roku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakończenia lub 

przedłużenia Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez 

Uczestników. O zmianie Regulaminu, odwołaniu, zakończeniu lub przedłużeniu Konkursu Organizator 

powiadomi poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej www. impuls – 

leasing.pl. 

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 niniejszego paragrafu, w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie 

Klienci Organizatora, którzy mają aktywowane (czynne) umowy leasingu, dzierżawy i pożyczki. 

2. W Konkursie może wziąć udział każdy Klient Organizatora  wskazany w pkt 1 niniejszego paragrafu, 

który łącznie spełni poniższe warunki: 

a) w okresie od 27/02/2020 roku do 20/03/2020 roku wypełni poprawnie ankietę konkursową 

znajdującą się na stronie  http://impuls-

leasing.enewsletter.pl/n/400/survey/a15825427107f80d2 

b) udzieli prawidłowej odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie konkursowej pytanie 

konkursowe „Jaką nagrodę otrzymała spółka IMPULS-INSURANCE Polska w 2019 

roku?” 

3. Klient biorący udział w Konkursie, zwany jest w Regulaminie „Uczestnikiem”. 

4. Czynności określonych w pkt 2 mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne 

upoważnienie do działania w imieniu Uczestników, zgodnie z zasadami reprezentacji lub zakresem 

udzielonych pełnomocnictw. W przypadku wygranej, nagroda główna przypada bezpośrednio 

Uczestnikowi. 

5. Uczestnik dokonując zgłoszenia potwierdza, że zgłoszenie konkursowe jest w imieniu podmiotu, który 

reprezentuje i którego dane wymienił w zgłoszeniu konkursowym, że posiada stosowne upoważnienie 

do działania w jego imieniu oraz, że przysługują mu pełne, niczym nieograniczone i wyłączne prawa 

autorskie do podanej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
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6. Uczestnik dokonując zgłoszenia konkursowego zezwala Organizatorowi na zwielokrotnianie 

odpowiedzi konkursowej i jej przetwarzanie na potrzeby Konkursu, na zachowanie jej dla celów 

archiwalnych na czas nieoznaczony po zakończeniu Konkursu, a także na opublikowanie odpowiedzi 

konkursowej wraz z wynikami Konkursu w sposób wskazany w § 4 pkt 6 (ze wskazaniem zwycięzcy 

Konkursu, lecz bez wskazywania twórcy odpowiedzi). 

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: 

a) pracownicy Organizatora i ich rodziny do 3 stopnia pokrewieństwa włącznie; 

b) współpracownicy Organizatora i ich rodziny do 3 stopnia pokrewieństwa włącznie. 

8. Uczestnik dokonując potwierdzenia zgłoszenia konkursowego oświadcza, iż w przypadku, gdy okaże 

się, że udzielona odpowiedź lub udzielenie powyższych zgód lub złożenie oświadczeń narusza prawa 

osób trzecich lub nie jest zgodne z prawdą, Uczestnik pokryje wszelką wynikłą z tego powodu szkodę. 

9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów konkursu. 

§ 3 Nagrody 

1. Uczestnicy Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki określone w § 2 pkt 2 lit. a), b) otrzymają: 

karty przedpłacone VISA Sodexo  o wartości 50 zł brutto.  

2. Organizator nie przewiduje przyznawania innych nagród w Konkursie. 

 

§ 4 Wybór zwycięzcy 

1. Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi w drodze losowania.  

2. W losowaniu mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy łącznie spełnili warunki określone w § 2 pkt 2 lit. 

a), b). 

3. Nad prawidłowością przebiegu losowania będzie czuwać Komisja w składzie: 

3 przedstawicieli Organizatora zajmujących się marketingiem w strukturze spółki Organizatora. 

4. W przypadku braku możliwości stawienia się w miejscu Losowania członka Komisji, zobligowany jest 

on do wyznaczenia zastępcy. 

5. Losowanie odbędzie się 23/03/2020 o godzinie 12.00 w siedzibie Organizatora. Komisja wylosuje 10 

Uczestników, który otrzymają Nagrody. Kolejność przyznania Nagród będzie wynikała z kolejności 

losowania. Z czynności losowania Komisja sporządzi protokół.  

6. Ogłoszenie wyników losowania odbędzie się najpóźniej w dniu 31/03/2020 r. poprzez zamieszczenie 

danych zwycięzców w newsletterze – marzec 2020 rok.  

7. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres podany w ankiecie konkursowej. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody. 

9. Organizator nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody  

w Konkursie, ani zastrzeżenia określonych właściwości nagrody. 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator  

tj. IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A. 

2. W strukturach Organizatora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się przy pomocy poniższego adresu email:  iod@impuls-leasing.pl. 

 

mailto:%20iod@impuls-leasing.pl
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3. Twoje dane pozyskujemy od Ciebie poprzez wypełnienie zgłoszenia konkursowego i obejmują one 

następujący zakres danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e - mail, NIP, adres na który ma być 

przesłana nagroda. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu, 

rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. 

Dane osobowe gromadzone w celach powyżej wskazanych przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust 1 pkt a i c) 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”).  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a także po jego zakończeniu aż do 

czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w 

celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od 

zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy. 

6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom 

udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi e-mail marketingowe. 

7. Uczestnik konkursu posiada:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO; 

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;  

c) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO; 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, 

iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych 

email: iod@impuls-leasing.pl, lub poprzez kontakt telefoniczny z ILPOL. 

 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w konkursie, a w 

przypadku przyznania nagrody, także doręczenia nagrody. Akceptacja przetwarzania danych na 

potrzeby niniejszego konkursu jest dokonywana w momencie przystąpienia do konkursu. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
10. Na chwilę obecną IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Ponadto w zakresie realizacji wysyłek mailingowych 

Organizator korzysta z usług podwykonawców, którzy mogą korzystać z serwerów wysyłkowych 

zlokalizowanych w centrach hostingowych różnych dostawców z różnych krajów. W przypadku, gdy 

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. zdecyduje się na  przekazywanie danych poza EOG na pewno 

uczyni to w granicach przewidzianych prawem. O przekazywaniu danych osobowych poza EOG, 

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Państwa za pośrednictwem strony 

internetowej www. impuls-leasing.pl. 
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§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być 

składane w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku Konkursu włącznie (decyduje data 

otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem: IMPULS – LEASING Polska Sp. z o.o., Al. 

Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa z dopiskiem „Co wiesz o IMPULS-LEASING?”. Reklamacje 

zgłoszone po upływie ww. terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, dokładny adres), dane firmy podanej 

w zgłoszeniu konkursowym, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O rozpatrzeniu  reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (pod adresem podanym w 

reklamacji), w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

5. Zgłoszenia konkursowe zgłoszone  po terminie, lub w innej formie niż wskazana w § 2 pkt 2  nie będą 

brały udziału w Konkursie. Dopuszczalne jest wypełnienie tylko jednego zgłoszenia konkursowego 

przez tego samego Uczestnika. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu nie wywiązania się Organizatora i Uczestników z postanowień 

niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w trakcie trwania Konkursu u przedstawicieli handlowych 

Organizatora oraz na stronie internetowej www. impuls - leasing.pl. 

 

http://www.impuls-leasing.pl/

