
 
Regulamin Promocji „DOŁADOWANIA PROMOCYJNE!” 

 
§ 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 01 lipca 2019 r. do 31.12.2019r. 

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. 
c) Usługi – każdorazowo określone w Aplikacji Mobilnej usługi, z których Użytkownik ma prawo 

korzystać w ramach doładowania Skarbonki, zakupu Pakietu promocyjnego oraz zakupu lub 
przyznania Kodu promocyjnego. 

d) Skarbonka – funkcjonalność umożliwiająca wpłatę i gromadzenie środków w Aplikacji Mobilnej z 
przeznaczeniem ich wykorzystania jako zapłata za Usługi. 

e) Pakiet promocyjny – bon promocyjny generowany w Aplikacji Mobilnej o wartości większej niż cena 
jego zakupu, z przeznaczeniem jego wykorzystania jako zapłata za Usługi,  

f) Wartość Pakietu/Wartość Bonu – rzeczywista wartość Pakietu Promocyjnego/Wartość Bonu, z 
przeznaczeniem jego wykorzystania jako zapłata za Usługi.  

g) Kod promocyjny – kod generowany przez Easyshare na odrębnych zasadach, z przeznaczeniem jego 
wykorzystania jako zapłata za Usługi.  

 
§ 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”).  

 
§ 3. 

SKARBONKA 
1. Użytkownik jest uprawniony do dokonywania wpłat środków na Skarbonkę, które mogą być następnie 

wykorzystane jako zapłata za Usługi. 
2. Środki zgromadzone na Skarbonce mogą być wykorzystane na wszystkie Usługi oferowane za 

pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.  
3. W przypadku gdy środki zgromadzone na Skarbonce są niewystarczające na pokrycie należności za Usługi, 

pozostałe środki będą pobierane zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale IV Regulaminu Easyshare. 
4. Środki zgromadzone na Skarbonce można wykorzystać na Usługi w terminie 180 dni od dnia ich wpłaty.  

 
§ 4. 

PAKIETY PROMOCYJNE 
1. W ramach Promocji Użytkownik jest uprawniony do zakupu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Pakietu 

promocyjnego z przeznaczeniem jego wykorzystania jako zapłata za Usługi. 

2. Wartość Pakietu jest większa niż cena jego zakupu. Ceny zakupu Pakietów promocyjnych, ich Wartość 

oraz terminy w jakich można je zrealizować są każdorazowo określone w Aplikacji Mobilnej. 

3. Zapłata za zakup Pakietu promocyjnego odbywa się w sposób określony w Aplikacji Mobilnej. 

4. Zakup Pakietu promocyjnego powoduje powiększenie Skarbonki Użytkownika o jego Wartość. 



5. Wartość Pakietu może być wykorzystana jedynie na Usługi wskazane przez Easyshare podczas procesu 

zakupu Pakietu promocyjnego.   

6. W przypadku gdy opłata za Usługi przekracza wartość Pakietu promocyjnego, pozostałe środki będą 

pobierane zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale IV Regulaminu Easyshare.  

 

§ 5. 

KODY PROMOCYJNE 

1. Easyshare jest uprawniony do generowania, na odrębnych zasadach, kodów promocyjnych z 

przeznaczeniem ich wykorzystania jako zapłata za Usługi. 

2. Wartość Kodu oraz terminy w jakich Kod można zrealizować są każdorazowo określone w Aplikacji 

Mobilnej. 

3. Wartość Kodu może być wykorzystana jedynie na Usługi wskazane przez Easyshare.   

4. W przypadku gdy opłata za Usługi przekracza wartość Kodu promocyjnego, pozostałe środki będą 

pobierane zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale IV Regulaminu Easyshare.  

 

§ 6. 
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 daty 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.  

 
§ 7. 

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.  

 
§ 8. 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.easyshare.pl, na profilu Easyshare 
zamieszczonym na portalu Facebook oraz w Aplikacji Mobilnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego.  

 

 


