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Regulamin promocji „60 dni testujesz” 

 

1. Organizatorem Promocji „60 dni testujesz” (dalej: Promocja) jest Prime Car Management S.A. 
z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000013870, 
NIP: 957-07-53-221, kapitał zakładowy 23.817.680,00 zł opłacony w całości (dalej: 
Organizator).  
 

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie w okresie od dnia 07.06.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. (dalej: Okres 
Promocji). Promocja skierowana jest do osób, które za pośrednictwem strony internetowej 
www.master1.pl skorzystały z finansowania przygotowanego przez Organizatora zawierając 
umowę abonamentu na warunkach przewidzianych w Regulaminie  dokonywania czynności 
w celu zawarcia umowy w ramach Programu Abonament realizowanego przez spółki 
wchodzące w skład Grupy Masterlease. 
 

3. Promocja łączy się jedynie z promocją „Promocyjna rata”. 
 

4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna – zarówno prowadząca działalność 
gospodarczą, jak i korzystająca z finansowania jako konsument – pełnoletnia, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik Promocji).  
 

5. Uczestnik Promocji w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji jednorazowo, 
korzystając z finansowania przygotowanego przez Organizatora. 

 

6. Przedmiotem Promocji jest wydłużony do 60 dni okresu w którym Najemcy przysługuje  na 
mocy Umowy Abonament prawa do odstąpienia od Umowy. 
 

7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji „60 dni testujesz” jest skorzystanie z finansowania 
na warunkach określonych przez Organizatora. W przypadku zmiany warunków umowy 
Promocja nie obowiązuje. 

 
 

8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.master1.pl/promocje/. 
 

9. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji 
określone w niniejszym regulaminie. 
 

10. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji „60 dni testujesz” należy składać pisemnie 
na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 
doręczenia do siedziby Organizatora. W przypadku gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez 
Uczestnika promocji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas 
na jej analizę może ulec stosownemu przedłużeniu. 

http://www.master1.pl/
http://www.master1.pl/promocje/
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11. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały zastosowanie w szczególności przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (RODO), Organizator informuje, iż Administratorem danych 
osobowych Uczestnika jest Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał 
zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł. 
 
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Polanki 4, 
80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl, tel. 58-340 44 67.  
 
Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie się odbywać w zakresie niezbędnym 
do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu uczestnictwa w Promocji „60 dni testujesz”.  
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:  
- w celach analitycznych, statystycznych i zarządczych, w tym wewnętrznej 
sprawozdawczości, statystyki i analizy, mających na celu przygotowanie najbardziej 
optymalnych produktów dla klientów, optymalizacji procesów obsługi, analizy finansowej, 
przeprowadzenia audytów wewnętrznych;  
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją zabezpieczenia prawnie 
chronionych interesów Administratora na wypadek ewentualnego procesu sądowego 
lub prawnej potrzeby wykazania określonych faktów przed uprawnionymi organami; 
- w celu wyjaśnienia zasadności złożonych przez Uczestnika reklamacji, skarg, wniosków 
i innych zapytań;  
- w celu badania satysfakcji klientów, jakości obsługi klientów oraz poziomu zadowolenia 
klientów z produktów i usług oferowanych przez Administratora; 
 
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom z Grupy Masterlease 
(Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o., MasterRent24 sp. z o.o. – każda z siedzibą przy 
ul. Polanki 4 w Gdańsku), podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy 
świadczeniu usług wskazanych w Regulaminie oraz podwykonawcom, w szczególności 
Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe:  
- podmiotom, które są właścicielami pojazdów uczestniczących w Promocji „60 dni testujesz”,  
- kancelariom prawnym świadczącym obsługę prawną Administratora – w celu ustalenia, 
dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz dla obrony przed roszczeniami wynikającymi z udziału 
w Promocji „60 dni testujesz”.  
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji „60 dni testujesz” oraz 
niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami 
mogącymi powstać w wyniku udziału Uczestnika w tej promocji.  
 
Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługują prawa: do żądania od Administratora 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
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ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnik jest 
uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.  
 
Powyżej wskazane prawa Uczestnik może zrealizować, przesyłając stosowne żądanie: 
listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk lub e-mailem pod adres: 
odo@masterlease.pl. 
 
Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
  

 


