Regulamin Promocji „WYNAJEM NA DOBY!”
§ 1.
1. Organizatorem promocji (zwanej dalej: „Promocją”) jest Spółka Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Warszawie, ul. Ostródzka 75, kod pocztowy: 03-289, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 698695, NIP: 5242841438, REGON: 368506042 (zwana dalej:
„Organizatorem” lub „Easyshare”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji.
3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Polski.
4. Promocja obowiązuje od 02 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
5. Użyte w treści Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Aplikacja Mobilna – Aplikacji Mobilna Easyshare oferująca świadczenie różnego rodzaju usług, w
tym w szczególności świadczonych przez Easyshare usług wynajmu pojazdów na zasadach
carsharingu.
b) Regulamin Easyshare – Regulamin korzystania z usług oferowanych w Aplikacji Mobilnej Easyshare.

§ 2.
1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. W Promocji mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Aplikacji Mobilnej (zwani dalej:
„Użytkownikami” lub „Użytkownikiem”).
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§ 3.
W ramach Promocji Użytkownik jest uprawniony do wynajmu w Aplikacji Mobilnej, samochodu
Easyshare, marki Toyota Yaris, na minimum 24 godziny.
Opłata za wynajem samochodu na 24 godziny wynosi 90,00 złotych + koszty paliwa stanowiące iloczyn
zużytej podczas wynajmu ilości paliwa i średniego kosztu 1 litra paliwa na wybranych stacjach Orlen.
Opłata za 24 godziny wynajmu pobierana jest z góry podczas rezerwacji. Koszty paliwa są pobierane na
bieżąco, w trakcie trwania wynajmu lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
W przypadku konieczności uzupełnienia paliwa w samochodzie, Użytkownik zobowiązany jest do użycia
Karty Paliwowej przypisanej do wynajmowanego samochodu, znajdującej się w schowku, po stronie
pasażera. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełniania paliwa wyłącznie na stacjach paliw Orlen.
Użytkownik podczas uzupełniania paliwa zobowiązany jest do podania aktualnego przebiegu
wynajmowanego samochodu. Samochód z napędem hybrydowym można zatankować wyłącznie benzyną
Pb95. Użytkownik jest zobowiązany do tankowania właściwego rodzaju paliwa oraz odpowiada za
wszelkie ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania ww. obowiązku.

§ 4.
1. W przypadku gdy Użytkownik nie zakończy wynajmu przed upływem 24 godzin, wynajem ulegnie
automatycznemu przedłużeniu, a Easyshare pobierze od Użytkownika z góry opłatę za kolejne 24 godziny
wynajmu. Użytkownik zobowiązany jest zakończyć wynajem, zgodnie z Regulaminem Easyshare, na
terenie miasta, w którym wynajem został rozpoczęty.
2. W przypadku korzystania z samochodu w sposób niezgodny z Regulaminem Easyshare lub z Regulaminem
niniejszej Promocji, bądź przepisami prawa, w tym w szczególności - nieodpowiedniego stylu jazdy
zagrażającego bezpieczeństwu na drodze lub bezpieczeństwu technicznemu samochodu, a także
zalegania z płatnościami lub braku możliwości pobrania płatności częściowej za usługę w trakcie
wynajmu, jak również w przypadku uzasadnionego podejrzenia kradzieży lub przywłaszczenia
samochodu, Easyshare w razie konieczności zawiadomi stosowne organy ścigania oraz jest uprawniony
do zakończenia wynajmu w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik zostanie obciążony kosztami relokacji
samochodu do miejsca rozpoczęcia wynajmu.
§ 5.
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres Organizatora
lub drogą elektroniczną na adres e-mail bok@easyshare.pl. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji
imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie
Reklamacji.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia skorzystania z promocji i będą rozpatrywane
w terminie maksymalnie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie za
pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została
przesłana do Organizatora.
§ 6.
1. Administratorem danych osobowych, w myśl art. 4 pkt 7 RODO, jest Spółka Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą w Warszawie, ul. Ostródzka 75.
2. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne i niezbędne do korzystania z Usługi.
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu należytego świadczenia Usługi.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: wgląd, zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) i b) RODO.
7. Osoba, której dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, mając
świadomość możliwości odmowy, a także możliwości późniejszego cofnięcia zgody.
8. Zgoda może być wycofywana poprzez bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Martą
Piekarską, pod adresem iod@easyshare.pl.
9. Easyshare oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby
upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zostały zapoznane z zasadami ich ochrony.
10.Easyshare oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na podstawie
art. 32 RODO, zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności
osób fizycznych, dotyczący w szczególności zabezpieczenia powierzonych im danych przed ich
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
§ 7.
1. W przypadku rozbieżności w treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Easyshare, stosuje się
przepisy niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.easyshare.pl, na profilu Easyshare
zamieszczonym na portalu Facebook oraz w Aplikacji Mobilnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

