
Regulamin Akcji Specjalnej „Schaeffler Masters” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:  

a. Akcja/Promocja – akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Schaeffler Masters” na zasadach 
określonych w Regulaminie.  

b. Organizator – Schaeffler Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 136224, NIP: 521-032-42-66, 
REGON: 01209195, kapitał zakładowy w wysokości: 157.799,54 zł, tel.: +48 (22) 245 85 00, adres e-
mail: info@repxpert.pl.  

c. Operator Akcji - Schaeffler Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 136224, NIP: 521-032-42-66, 
REGON: 01209195, kapitał zakładowy w wysokości: 157.799,54 zł, tel.: +48 (22) 245 85 00, adres e-
mail: info@repxpert.pl. 

d. Uczestnik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) który spełnia łącznie następujące warunki:  

i. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi warsztat samochodowy lub świadczy 
inne usługi związane z naprawą lub konserwacją pojazdów (przedsiębiorca),  

ii. przystąpił do Akcji w sposób wskazany w § 2 Regulaminu, w szczególności zaakceptuje Regulamin 
Akcji, prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe oraz prawidłowo wypełni Formularz 
Rejestracyjny, 

iii. posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym odbiera przesyłki 
poczty kurierskie, 

iiii. limit unikalnych adresów e-mail przypisanych do danego NIP wynosi 3.  

e. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Akcji 
www.schaefflermasters.pl, zawierający dane Uczestnika i którego poprawne uzupełnienie uprawnia 
do wzięcia udziału w Akcji i otrzymania nagrody.  

2. Akcja prowadzona jest na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i 
Organizatora.  

3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI 

1. Uczestnicy mogą przystąpić do Akcji w dowolnym momencie jej trwania. W imieniu Uczestnika w 
Promocji może wziąć udział maksymalnie do 3 zatrudnionych przez Uczestnika pracowników lub 
współpracowników, przy czym za Uczestnika uważa się każdorazowo przedsiębiorcę, którego NIP 
podawany jest w Formularzy Rejestracyjnym. 



2. Uczestnik przystępuje do Promocji za pośrednictwem strony internetowej Akcji 
www.schaefflermasters.pl poprzez udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe, 
właściwe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz akceptację niniejszego Regulaminu Akcji.   

3. Organizator wykorzystuje do prowadzenia Promocji dane, które Uczestnicy podali podczas 
rejestracji na stronie internetowej www.schaefflermasters.pl w Formularzu Rejestracyjnym. 
Wypełnienie formularza zgłoszenia wymaga podania następujących danych Uczestnika i pracownika 
lub współpracownika Uczestnika: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, adres (ulica, 
numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie 
przez osoby przystępujące do Akcji nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie 
przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikatów w Akcji z wykorzystaniem 
danych podanych jako aktualne uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.  

4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, innych podmiotów 
związanych z Organizatorem, a także ich Członkowie Rodziny. Wyłączenie to znajduje zastosowanie 
także do pracowników lub współpracowników Uczestnika.  

5. Uczestnik jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z 
zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyłączenia Uczestnika z udziału w Akcji, jeżeli nie spełni on warunków uczestnictwa w Akcji, narusza 
jej zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania niezgodnego z obowiązującymi 
przepisami wobec Organizatora lub innego Uczestnika, jak również jego działania są sprzeczne z 
zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.  

6. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z praw przewidzianych w Akcji w okresie jej trwania, 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu wobec 
Organizatora.  

7. Uczestnik w dowolnym momencie trwania Akcji może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w 
niej. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 lit. b lub 
elektronicznej na adres: info@repxpert.pl.  

 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI  

1. Uczestnik bierze udział w Akcji poprzez stronę internetową www.schaefflermasters.pl. 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. 
3. Uczestnik udziela odpowiedzi na umieszczone na stronie Pytania Konkursowe. 
4. Pytania Konkursowe znajdują się w 9 różnych Zestawach. 
5. Uczestnik ma prawo wyboru Zestawu Pytań Konkursowych. 
6. W każdym zestawie Pytań Konkursowych znajdują się 3 pytania. 
7. W chwili gdy Uczestnik udzieli prawidłowej odpowiedzi na Pytania Konkursowe zawarte w 

Zestawie Pytań Konkursowych  jest uprawniony do wyboru oraz do odbioru jednej z dostępnych 
w momencie wyboru Nagród Konkursowych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: 

i. Uczestnik wypełni prawidłowo Formularz Rejestracyjny, 
ii. Uczestnik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Akcji, 
iii. Wybrana Nagroda Konkursowa będzie dostępna, 
iv. Zapas Nagród Konkursowych nie został wyczerpany. 

8. Zgłoszenia do udziału w Akcji rozpatrywane są przez okres Akcji. Zgłoszenia są weryfikowane 
przez Organizatora. W przypadku uznania zgłoszenia za prawidłowe Organizator wysyła Nagrodę 



Konkursową zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu. W przypadku, gdy zgłoszenie nie 
jest kompletne lub nie spełnia warunków udziału w Akcji, Uczestnik zostanie o tym 
poinformowany. 

9. Ilość Nagród Konkursowych jest ograniczona. Nagrody Konkursowe są wydawane wyłącznie do 
momentu wyczerpania zapasów i po spełnieniu ww. warunków. O otrzymaniu nagrody decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

10. Uczestnik ma prawo wyboru Nagrody Konkursowej z puli dostępnych Nagród Konkursowych i do 
chwili wyczerpania ogólnej puli Nagród Konkursowych.   

11. Dany Uczestnik może odebrać Nagrodę Konkursową 1 (jeden raz) za każdego zatrudnionego 
przez Uczestnika pracownika lub współpracownika, którzy dokonali zgłoszenia w imieniu 
Uczestnika, nawet gdy wielokrotnie udzieli oni prawidłowej odpowiedzi na Pytania Konkursowe, z 
zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 Regulaminu. 

12. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Akcją nie podlegają 
wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia oraz nie mogą zostać zbyte na rzecz jakiejkolwiek 
osoby lub podmiotu.  

13. Uczestnikom Akcji nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody Konkursowej w postaci 
ekwiwalentu pieniężnego.  

14. Organizator informuje, że w przypadku Uczestników będących:  

a. osobami prawnymi – nagrody wydane w ramach Akcji stanowią przychód osoby prawnej, o którym 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Uczestnik zobowiązany jest do uwzględnienia wartości otrzymanej nagrody w 
przychodach z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować na zasadach ogólnych;  

b. osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub będącymi wspólnikami spółek 
niebędących osobami prawnymi – Nagrody wydane w ramach Akcji stanowią przychód, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych; Uczestnik zobowiązany jest do uwzględnienia wartości otrzymanej nagrody w 
przychodach z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować na zasadach dotyczących tej 
działalności.  

15. Organizator powiadomi każdorazowo Uczestnika o wartości przekazanej Nagrody w celu 
wywiązania się przez Uczestnika z ciążących na nim obowiązków podatkowych. 

 

§ 4 NAGRODY 

1. Organizator przeznaczył łącznie 3000 szt. następujących Nagród Konkursowych: 

i. Rozgałęźnik z długim kablem do ładowania urządzeń ze złączami micro-USB, iOS, USB-C 
ii. Bidon 
iii. Podkładka na biurko 60x40 
iv. Pokrowiec na maskę samochodu 
v. Bezprzewodowa ładowarka 
vi. Narzędzie survivalowe 
vii. Karta do sprawdzania pierścienia magnetycznego ABS w łożysku 
viii. Narzędzie do montażu szpilki napinacza paska rozrządu w silnikach VAG 1.9/2.0 TDi 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Nagród Konkursowych. 



3. Nagrody wysyłane są w terminie 20 dni roboczych od dnia wyboru przez Uczestnika Nagrody 
Konkursowej, po spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie 
później jednak niż 15.10.2021. Nagrody Konkursowe dostarczane są za pośrednictwem wybranej 
przez Organizatora poczty kurierskiej lub operatora pocztowego na adres wskazany przez Uczestnika 
w Formularzu Rejestracyjnym. Uczestnik nie ponosi kosztów dostawy Nagrody Konkursowej. 

 

§ 5 REKLAMACJE 

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Akcji w formie pisemnej na adres siedziby 
Organizatora lub elektronicznej na adres: info@repxpert.pl.  

2. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
powstania przyczyny reklamacji lub dowiedzenia się o przyczynie reklamacji i powinna zawierać: imię 
i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, firmę, NIP oraz 
dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Organizator 
powiadomi o wyniku rozpatrzonej reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości 
elektronicznej wysłanej przez Organizatora na adres email podany przez Uczestnika w zgłoszeniu 
reklamacji.  

4. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich 
roszczeń na drodze postępowania sądowego. Organizator dołoży wszelkich starań, aby ewentualne 
spory i roszczenia pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem były rozstrzygane polubownie.  

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika lub pracownika lub współpracownika 
Uczestnika jest Organizator.  
 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia Akcji, Uczestnik lub pracownik lub współpracownik Uczestnika powinien się 
kontaktować po adresem e-mail: info@repxpert.pl.  
 
3. W związku z uczestniczeniem w Akcji, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe 
Uczestnika lub pracownika lub współpracownika Uczestnika podane w Formularzu Rejestracyjnym 
(imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, adres, tj. ulica, numer lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość). 
 
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Akcji oraz dostarczenia i realizacji 
Nagród Konkursowych oraz w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych oraz 
ochrony przez ewentualnymi roszczeniami Uczestnika. 
 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwia 
wzięcie udziału w Akcji i otrzymaniu Nagrody.  
 
6. Uczestnik lub pracownik lub współpracownik Uczestnika może wyrazić dodatkowo 
dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Organizatora newslettera. Stosowna zgoda może zostać 
udzielona podczas rejestracji do Serwisu REPXPERT i jest zawarta w profilu konta REPXPERT.  



 
7. Dane osobowe Uczestnika lub pracownika lub współpracownika Uczestnika będą 
przetwarzane na następujących zasadach:   
  

Cel przetwarzania danych 
osobowych  

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych  

Okres przetwarzania danych 
osobowych  

Wykonanie umowy pomiędzy 
Uczestnikiem a Organizatorem – 
uczestnictwo w Akcji  

art. 6 ust. 1 lit b) RODO -
– niezbędność do wykonania 
umowy  

Do czasu wygaśnięcia umowy 
pomiędzy Uczestnikiem a 
Organizatorem (tj. zakończenia 
Akcji, rezygnacji z udziału lub 
wykluczenia Uczestnika)  

Wypełnienie ciążącego na 
Organizatorze obowiązku prawnego  

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 
wypełnienie obowiązku 
prawnego  

Przez 6 lat licząc od pierwszego 
dnia roku następującego po 
roku, w którym spełniony został 
obowiązek prawny (w 
szczególności rozliczony 
podatek w związku z przyznaną 
w ramach Akcji nagrodą)  

Ochrona przed ewentualnymi 
roszczeniami Uczestnika  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 
uzasadniony interes 
Organizatora  

Przez 6 (sześć) lat licząc od 
pierwszego dnia roku 
następującego po roku, w 
którym wygasła umowa 
pomiędzy Uczestnikiem a 
Organizatorem  

Udzielanie odpowiedzi na zapytania 
Uczestnika  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 
uzasadniony interes 
Organizatora  

Przez czas niezbędny na 
udzielenie odpowiedzi  

Wysyłka newslettera zawierającego 
informacje handlowe 
(marketingowe) dotyczące 
produktów Organizatora  

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 
dobrowolna zgoda  

do czasu wycofania zgody 
(poprzez wysłanie e-maila 
na adres: info@repxpert.pl)  

  
8. Odbiorcami danych osobowych będą:  

a. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora;  
b. podmioty z grupy kapitałowej Organizatora świadczące usługi związane z bieżącą 
działalnością Organizatora;  
c. podmioty (w tym m.in. agencje marketingowe, firmy wspierające budowę i obsługę serwisów 
internetowych) wspierające Organizatora w organizacji konkursów lub akcji promocyjnych, 
prowadzeniu Serwisu REPXPERT – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;  
e. organy administracji publicznej, np. organy skarbowe (dla celów rozliczenia Nagród 
Konkursowych);  
f. operatorzy pocztowi lub kurierzy – dla celów związanych z dystrybucją Nagród 
Konkursowych.  
 

9. Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, podmioty danych 
mają prawo do:   

a. dostępu do swoich danych osobowych;   
b. sprostowania swoich danych osobowych;   



c. usunięcia danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);   
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;   
e. przenoszenia danych osobowych;   
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
g. wycofania udzielonej zgody.  
Organizator ma prawo zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.  
 

10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.  
 
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie są przez 
administratora profilowane.  
 
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania bezpłatnej kopii przetwarzanych 
danych osobowych. Żądanie takie należy zgłosić na adres: info@repxpert.pl.  
 
13. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skierować odpowiednie żądanie do 
Organizatora.  
 
14. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w 
zakresie ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza właściwe przepisy prawa, w tym 
RODO.  
 
 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
 
2. Akcja rozpoczyna się 26.07.2021 i trwa do 19.09.2021 włącznie lub do chwili wyczerpania 
puli Nagród Konkursowych.   
  
3. Regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2021 i jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora 
oraz na jego stronie internetowej: www.schaefflermasters.pl .  
 
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  
 
5. Akcja nie stanowi gry losowej lub hazardowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji. O każdej 
zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 
internetowej Akcji www.schaefflermasters.pl.  Zmiana Regulaminu nie będzie skutkować 
pogorszeniem sytuacji prawnej Uczestników Akcji, a zwłaszcza nie będzie naruszać praw już nabytych 
przez Uczestników przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.   
 


