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REGULAMIN AKCJI „#gramyczysto” 

 

§1 

POSTANOWNEINIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji są: 

1) Dariusz Szczepański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kobra Nauka Jazdy  i Autoserwis Dariusz Szczepański”, 

oraz  

2) Rafał Balcer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „OSK L-Camaro Rafał Balcer”. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie będzie mowa o: 

1) Organizatorach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w § 1 ust 1. 

2) Uczestniku – należy przez to rozumieć osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą oznaczoną w polskiej klasyfikacji 

działalności i oznaczonej kodem PKD 85.53.Z z zakresu szkolenia kierowców, które zdeklarowały chęć swojego przystąpienia do akcji   

i zostały do niej przyjęte, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3) Kliencie – należy przez to rozumieć klientów czy kontrahentów podmiotów o których mowa w pkt 2, korzystających z usług 

uczestników, świadczonych przez nich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

4) Akcji – należy przez to rozumień, akcję, organizowaną przez organizatorów, mającą na celu: 

a) Promowanie wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wskazanych w pkt 2; instruktorów                                

i wykładowców prowadzenia działalności, szkoleń i nauczania ze spełnianiem wszystkich wymogów określonych w przepisach 

prawa, przewidzianych dla tego typu działalności gospodarczej, 

b) Promowanie uczciwych postaw uczestników wobec ich klientów poprzez zapewnienie na rzecz tych klientów  rzetelnie 

przygotowanego i prowadzonego procesu szkolenia, 

c) Promowanie i wspieranie uczciwych i transparentnych zasad działań uczestników wobec konsumentów  

d) Organizacji samoewaluacji środowiska uczestników w zakresie spełniania wymogów stawianych przedsiębiorcom o których mowa 

w ust 2 przez przepisy prawa przedsiębiorcom działającym w tej sferze działalności, 

e) Ułatwienie potencjalnym klientom uczestników weryfikacji faktu spełniania przez uczestników wymogów nałożonych 

f) Promowanie uczciwej konkurencji w środowisku uczestników, 

3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. 

4. Środki komunikowania się na odległość – należy przez to rozumieć stronę internetową akcji; profile akcji prowadzone przez organizatorów     

w mediach społecznościowych (takich jak np. Facebook, Instagram etc.); profile w mediach społecznościowych i strony internetowe 

uczestników.   

5. Kandydacie – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w ust 2, których chce przystąpić do akcji i spełnił wymagania o których 

mowa w § 3 ust 3. 

§2 

SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI 

1. W akcji mogą wziąć udział przedsiębiorcy, instruktorzy i wykładowcy, prowadzący działalność gospodarczą lub świadczący usługi z zakresu 

działalności oznaczonej w PKD symbolem PKD 85.53.Z, którzy:  

1) Prowadzą swoją działalność lub świadczą usługi:  

a) spełniając wszystkie wymogi w zakresie sposobu i technik prowadzenia szkoleń, ustalone przepisami prawa, 

b) Nie stosują nieuczciwych praktyk konkurencyjnych 

c) Stosują symetryczne, nie naruszające równowagi w relacjach z klientami umowy o świadczenie usług, 

d) Przestrzegają zasad i dobrych praktyk, w zakresie przetwarzania i dysponowania danymi osobowymi swoich klientów (pot. RODO) 

2) Posiadają regulamin szkolenia i przestrzegają zawartych w nim postanowień 

3) Przystąpili do akcji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 
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2. W trakcie trwania akcji, Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione zbierają i weryfikują na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie zgłoszenia o naruszeniu przez uczestników zasad określonych w ust 1. 

3. W przypadku stwierdzenia na zasadach określonych w regulaminie naruszenia wymogów, o których mowa w ust 1, Organizatorzy 

uprawnieni będą do upublicznienia informacji o stwierdzeniu takiego faktu za pomocą środków komunikowania się na odległość. 

4. Upublicznienie o którym mowa w ustępie 3, nastąpi z użyciem tzw. postów otwartych, umożliwiających ich dalsze udostępnienie, również 

przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami akcji. 

5. Przystąpienie uczestnika do akcji, równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego zgody na działania o których mowa w ust 3 i 4, a zgoda ta, 

może zostać cofnięta jedynie na przyszłość, co oznacza, że uczestnik, nie może cofnąć zgody, co do ujawnionych już naruszeń, pod 

warunkiem, że naruszenia te, zostały ujawnione w czasie jego uczestnictwa w akcji.  

6. Cofnięcie zgody na działania o których mowa w ust 3 i 4 jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w akcji, a skutki rezygnacji, dotyczą 

wyłącznie zdarzeń i faktów mających miejsce po rezygnacji. 

7. O rezygnacji uczestnika z udziału w akcji, organizatorzy mogą poinformować za pomocą środków komunikowania się na odległość,                      

a w przypadku, kiedy rezygnacja nastąpiła po stwierdzeniu wobec niego naruszenia wymogów o których mowa w ust 1, informacja                        

o rezygnacji, może zawierać również informację o tym fakcie. Postanowienia ust 4 stosuje się odpowiednio.  

8. W ramach upublicznienia informacji o którym mowa w ust. 3, organizatorzy będą uprawnieni do wskazania danych i i podania informacji, 

takich jak: 

1) Imię i nazwisko oraz firma przedsiębiorcy, instruktora lub wykładowcy, 

2) Adresu pod którym prowadzi on swoją działalność gospodarczą, bądź świadczy usługi, 

3) Adresu stron internetowych czy adresów www profili na portalach społecznościowych. 

4) Informacji o stwierdzonych naruszeniach. 

§3 

PRZYTSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W AKCJI 

1. Aby przystąpić do akcji, kandydat musi: 

1) Spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust 1 

2) Złożyć wniosek o przystąpienie do akcji (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), poprzez jego odręczne wypełnienie                    

i przesłanie zeskanowanego, wypełnionego wniosku (bądź jego fotografii) za pomocą poczty elektronicznej email, na adres 

organizatorów, a następnie doręczenie oryginału wypełnionego wniosku jednemu z organizatorów. 

3) Wraz z wnioskiem, kandydat musi przesłać podpisany przez siebie egzemplarz niniejszego regulaminu. Podpisanie regulaminu 

nastąpić musi poprzez odręczne podpisanie go na ostatniej z jego stron i parafowanie każdej ze stron poprzedzających. 

2. Decyzję o przyjęciu kandydata do akcji, podjąć może osobno, każdy z organizatorów. 

3. O przyjęciu do akcji, kandydat zostanie poinformowany za pomocą wiadomości elektronicznej email, na wskazany przez siebie we wniosku  

adres poczty elektronicznej email. Informacja o przyjęciu kandydata do akcji, zostanie opublikowana za pomocą środków komunikowania się 

na odległość. Postanowienia § 2 ust 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Informacja o przyjęciu kandydata w poczet uczestników akcji, zostanie opublikowana przez organizatorów w środkach komunikowania się 

na odległość, w terminie do 7 dni, od dnia doręczenia uczestnikowi decyzji o przyjęciu go do akcji.     

§4 

PRAWA UCZESTNIKÓW AKCJI 

1. Uczestnik akcji ma prawo do: 

1) Posługiwania się w publikowanych w środkach komunikowania się na odległość treściach, materiałach marketingowych: 

a) „Hasztagiem” akcji „#gramyczysto” 

b) Znakami graficznymi akcji, przygotowanymi i udostępnionymi mu przez organizatorów 

2) Informowania w środkach komunikowania się na odległość o swoim udziale w akcji 

2. Uczestnik ma prawo do czynnego udziału w prowadzonym przez organizatorów procesie weryfikacji informacji o naruszeniu przez niego 

wymogów, o których mowa w §2 ust 1 
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3. Uczestnik ma prawo do informowania organizatorów o naruszaniu przez innych uczestników wymogów, o których mowa w § 2 ust 1. 

Informacja taka, zawierać musi uzasadnienie, pod rygorem uznania jej, za niewiarygodną, bez poddania jej treści szczegółowej analizie.  

§5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik, zobowiązany jest do udzielania organizatorom wszelkich wyjaśnień dotyczących faktów, które mogą wskazywać na uchybienie 

przez niego obowiązkom o których mowa w §2 ust 1.  

2. Uczestnik zobowiązany jest, do udostępnienia do wglądu organizatorom dokumentów i wzorów umów, stosowanych przez niego w toku 

wykonywania działalności gospodarczej, prowadzenia wykładów i szkoleń, jeśli takie udostępnienie niezbędne będzie do ustalenia przez 

organizatorów, czy dopuścił się on uchybienia wymogom, o których mowa w § 2 ust 1. 

3. Na wezwanie organizatora, uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów o których mowa w ust. 2 w formie kopii czy odpisów.  

4. W przypadku uchybienia przez uczestnika obowiązkom, o którym mowa w ust od 1 do 3, organizator ma prawo uznać, że doszło do 

uchybienia przez uczestnika wymogom o których mowa w § 2 ust 1 bez składania przez niego wyjaśnień i udostępniania dokumentów                    

i zastosowania wobec takiego uczestnika, sankcji przewidzianych w regulaminie.  

§6 

STWIERDZANIE NARUSZEŃ 

1. W przypadku powzięcia przez organizatorów informacji o potencjalnym naruszeniu przez uczestnika wymogów o których mowa w § 2 ust 1, 

organizator zawiadamia o tym fakcie uczestnika, wskazując czego dotyczy podejrzenie i w jaki sposób powziął taką informację.  

2. Po przekazaniu informacji o której mowa w ust 1, organizator może zwrócić się do uczestnika o udzielenie informacji, złożenie wyjaśnień czy 

udostępnienie mu dokumentów i wzorów umów wykorzystywanych przez niego w ramach prowadzonej przez niego działalności czy 

świadczeniu usług. 

3. Udzielenie informacji czy złożenie wyjaśnień przez uczestnika, następuje na piśmie. W rozumieniu niniejszego regulaminu, formę pisemną, 

stanowią również wiadomości email jak i wiadomości SMS, przesłane organizatorowi na wskazany przez niego numer.  

4. Po stwierdzeniu przez organizatora, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona, informuje on uczestnika o tym fakcie, informując go o tym 

co i na jakiej podstawie ustalił. Informacja ta, przekazywana jest uczestnikowi za pomocą wiadomości  elektronicznej email. 

5. Uczestnik, w terminie 3 dni, od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust 4, może zając stanowisko w sprawie poczynionych przez 

organizatora ustaleń, jak również zwrócić się do niego z wnioskiem, o uzupełnienie ustaleń we wskazanym przez siebie zakresie . 

Stanowisko czy wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem przyjęcia, że nie zostało w ogóle 

złożone. 

6. W terminie 7 dni, od dnia przedstawienia przez uczestnika stanowiska czy złożenia wniosku o których mowa ust. 5, organizator podejmuje 

decyzję, w zakresie stwierdzenia bądź niestwierdzenia naruszenia przez uczestnika wymogów o których mowa w § 2 ust.1. O swoje j decyzji, 

organizator informuje uczestnika.  

7. Decyzja o której mowa w ust. 6, podjęta może być przez każdego z organizatorów z osobna. Nie jest wymagane podjęcie decyzji przez tego 

samego organizatora, który prowadził postępowanie wyjaśniające w trybie ust. 1 do 6.  

8. Po poinformowaniu uczestnika przez organizatora o decyzji, o której mowa w ust. 6, uczestnik ma prawo w terminie 7 dni, od dnia w którym 

został poinformowany o decyzji złożyć odwołanie . Odwołanie od decyzji, musi zawierać uzasadnienie. 

9. W przypadku upływu terminu o którym mowa w ust. 8, decyzja staje się ostateczna.   

10. Odwołanie od decyzji, rozpoznawane jest przez obu organizatorów łącznie, bądź przez organizatora który nie podjął decyzji oraz osobę 

przez niego dobraną.  

11. Osobą dobraną, o której mowa w ust 10, może być każdy z uczestników akcji.  

12. O rozpoznawaniu odwołania uczestnika, organizator badający odwołanie, informuje odwołującego się. Decyzja wydana wskutek odwołania 

jest ostateczna.  

13. Decyzja o stwierdzeniu naruszeń, zawierać musi informację o ewentualnym zastosowaniu środków, o których  mowa w § 7 ust. 1.  
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14. W przypadku, w którym konieczne będzie prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji o naruszeniu obowiązków o których 

mowa w § 2 ust. 1 wobec któregoś z organizatorów, postępowanie to prowadzi i decyzję wydaje drugi organizator, z osobą dobraną. 

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.  

§7 

SKUTKI STWIERDZENIA UCHYBIEŃ 

1. W następstwie wydania ostatecznej decyzji o stwierdzeniu naruszeń, organizator może: 

1) Wydać zalecenia mające na celu wyeliminowanie przyczyn naruszeń obowiązków o których mowa w § 2 ust. 1 

2) Dokonać upublicznienia informacji o stwierdzeniu naruszeń, w trybie przewidzianym w § 2 ust. 3 do 8.   

2. W przypadku wydania zaleceń, o których mowa w ust. 1, organizator wyznacza uczestnikowi termin, do ich wdrożenia. Uczestnik 

zobowiązany jest do wdrożenia, w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej czy świadczenia usług wydanych zaleceń                    

i poinformowania o tym fakcie organizatora.  

3. W przypadku niewdrożenia przez uczestnika, wobec którego została wydana ostateczna decyzja o stwierdzeniu naruszeń obowiązków                    

o których mowa w § 2 ust. 1 zaleceń o których mowa w ust. 1 pkt 1, organizator wezwie ponownie do ich wdrożenia, wyznaczając 

uczestnikowi dodatkowy termin. W przypadku uchybienia przez uczestnika temu terminowi, organizator uprawniony będzie do zastosowania 

zamiennie sankcji o której mowa w ust 1 pkt 2. 

4. Wszelkie oświadczenia, wezwania czy wyjaśnienia w toku rozpatrywania, składane być muszą w formie pisemnej. Postanowienie § 6 ust. 3 

zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.  

§8 

POSTANOWNIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przystępując do akcji, uczestnik wraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i w zakresie niezbędnym do udziału                             

w akcji i wykonania postanowień niniejszego regulaminu.  

2. Organizator akcji, oświadcza, że: 

1) dane, odpowiadające danym administratora danych osobowych, w tym dane kontaktowe przedstawiciela znajdują się w § 1 ust. 1 pk t 1 

i 2, 

2) celem przetwarzania danych, jest organizacja i prowadzenie akcji, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym regu laminie, 

3) podstawą prawną przetwarzania, jest zgoda osoby, której dotyczą te dane, wyrażona poprzez akceptację postanowień niniejszego 

regulaminu, 

4) zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, firma (jeżeli osoba której dotyczą dane, jest przedsiębiorcą), adres 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub świadczenia usług przez osobę której te dane dotyczą, firma przedsiębiorcy,  numer 

telefonu; adres poczty elektronicznej email, 

5) czynności przetwarzania danych wykonywane przez administratora: gromadzenie, utrwalenie, organizowanie, przechowywanie, 

wykorzystywanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych w ramach prowadzenia akcji i wykonywania regulaminu oraz prowadzenia 

marketingu, związanego w prowadzeniem akcji, 

6)  informacja o ew. odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: właściciele, operatorzy i zarządzający środków 

komunikowania się na odległość, z użyciem których prowadzona będzie akcja.  

7)  okres przechowywania danych osobowych przez organizatorów: 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do udziału w akcji 

przez kandydata, a w przypadku przyjęcia kandydata do udziału w akcji  – przez okres udziału uczestnika w akcji i jeden rok, po 

zakończeniu przez niego udziału w akcji 

3. Organizator informuje, że: 

1) Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących uczestnika, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, 

2) Uczestnik w dowolnym momencie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, 
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3) podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do udziału w akcji, stanowiącym warunek do udziału w niej. W przypadku ich 

niepodania, nie będzie możliwe przyjęcie uczestnika do akcji, 

4) Przekazane przez uczestnika dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, 

5) Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

4. Akceptując treść niniejszego regulaminu, kandydat/uczestnik oświadcza, że informacje i pouczenia zawarte w ust 2 i 3 są dla n iego jasne i 

zrozumiałe oraz, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń czy sprzeciwu.  

 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem postanowienia 
niniejszego regulaminu oraz, że po przyjęciu mnie do udziału w akcji, 
zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.  
Oświadczam, że nie czyniłem z organizatorami żadnych dodatkowych, 
ustnych ustaleń w zakresie mojego udziału w akcji. 
Powyższe potwierdzam składając swój podpis.  

 
 
 
 
 

…………………………………………… 
[podpis kandydata/uczestnika] 

 

 

Regulamin sporządzono i zatwierdzono 26 listopada 2020 r. 

   

 

ZAŁĄCZNIK NR 1    DO REGULAMINU AKCJI  „#gramyczysto” 

 

WNIOSEK 

 

Ja, ………………………………………………………………………..niżej podpisany składam wniosek , o dołączenie mojego ośrodka 

(opcjonalnie: mnie jako instruktora ) : 

 

NAZWA OSK    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

do ogólnopolskiej akcji  „#gramyczysto”  na zasadach określonych w regulaminie akcji . 

 

Jednocześnie oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem postanowienia niniejszego regulaminu oraz, że po przyjęciu mnie do udziału 

w akcji, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

Oświadczam, że nie czyniłem z organizatorami żadnych dodatkowych, ustnych ustaleń w zakresie mojego udziału w akcji. 

Niniejszym, zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji wskazanych we wniosku danych w przypadku ich zmiany, oświadczając 

jednocześnie, że w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przeze mnie, organizator może przyjąć, że aktualnymi są dane, ostatnio 

przeze mnie wskazane. 

 

Powyższe potwierdzam składając swój podpis. 

 

 

Data: ………………………..……….    Podpis: ……………………………………………………………………… 

 


