Regulamin Promocji „Hulaj bez spalin”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin promocji „Hulaj bez spalin” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym
warunki wykorzystania Kodów Promocyjnych (dalej: „Kody”) przyznawanych nowym i
dotychczasowym użytkownikom usługi blinkee.city.
2. Organizatorem Promocji jest Green Electricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Matuszewskiej 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000643112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie o
numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272783384 i kapitale zakładowym w wysokości
50 000 złotych (całkowicie wpłaconym), dalej „GE”.
3. Promocja jest częścią kampanii eko 2019 ING Banku Śląskiego.
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. W Promocji “Hulaj bez spalin” może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia
następujące warunki:
o

ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

o

zaakceptuje Regulamin Promocji oraz Regulamin usługi binkee.city w Polsce.

2. Każda osoba, która skorzysta z Kodu „INGdlaEKO” otrzyma doładowanie konta o wartości
20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
3. Kody uprawniać będą do przejazdów na skuterach i hulajnogach oferowanych w usłudze
blinkee.city na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania z Kodu jednorazowo. Nie ma możliwości
skorzystania z Kodu ponownie.
5. Skorzystać z promocji można w okresie od 22.09.2019 r. do 30.11.2019 r. Przyznane
środki w ramach Promocji można wykorzystać do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Skorzystanie z Promocji może zostać ograniczone w czasie ze względu na zakończenie
świadczenia usług w wszystkich miejscowościach. Niewykorzystany kod nie przechodzi
na następny rok.
§ 3. Wzięcie udziału w Promocji

1. Dotychczasowi użytkownicy usługi blinkee.city: aby skorzystać z Promocji należy wpisać
Kod w aplikacji blinkee.city.
2. Nowi użytkownicy usługi blinkee.city: aby skorzystać z Promocji należy:
o

założyć konto w usłudze blinkee.city,

o

zaakceptować Regulamin usługi blinkee.city,

o

przejść pozytywnie weryfikację konta,

o

wpisać Kod w aplikacji blinkee.city

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. GE jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez GE w celu realizacji Promocji na
zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez GE, wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia akcji, to jest w celu identyfikacji Uczestnika.
3. Podstawą

prawną

przetwarzania

danych

osobowych

jest

zgoda

Uczestnika.

Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym,

zabraniem

przez

osobę

nieuprawnioną,

przetwarzaniem

z

naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom za
wyjątkiem Partnerów uczestniczących w Promocji.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych
należy kierować do GE.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika może prowadzić do wykluczenia z
Promocji.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących
reklamacji, stosuje się postanowienia Regulaminu usługi blinkee.city oraz przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Treść

Regulaminu

dostępna

jest

na

stronie

https://blinkee.city/pl/terms

oraz

https://www.ing.pl/lp/hulaj-bez-spalin.
3. Uzyskane Kody promocyjne stanowią przychód zwolniony z opodatkowania na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późn. zm).

