
 
 

 

Regulamin akcji „Pomagamy Mikołajowi dostarczać prezenty” 

 

1. Organizatorem akcji jest iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana dalej: Organizatorem.  

2. Regulamin jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników akcji. 
3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Celem akcji jest promocja akcji „Pomagamy Mikołajowi dostarczać prezenty” iTaxi wśród 

użytkowników.  
5. Akcja trwa od 03.12.2020 godziny 00:00 do 24.12.2020 do godziny 23:59. 
6. Definicje:  

Regulamin – niniejszy regulamin;  
Akcja promocyjna – akcja opisana w niniejszym Regulaminie;  
Uczestnik akcji – osoba fizyczna lub firma, która zgłosi się do udziału w akcji.  
Prezent – przesyłka przekazana do dostarczenia przez Uczestnika akcji w ramach kursu iTaxi 

7. W akcji mogą brać udział klienci zamawiający kursy w następujących miastach: Warszawa, Kraków i 
Poznań. 

8. Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika akcji promocyjnej zgody na 
treść niniejszego Regulaminu.  

9. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.  
10. Akcja „Pomagamy Mikołajowi dostarczać prezenty” pozwala klientom zamawiającym kurs za 

pośrednictwem Call Center zamówić kurs polegający na odbiorze Prezentu od  Uczestnika Akcji i 
dostarczenie go pod wskazany adres, przy czym dostarczenie prezentu będzie miało miejsce w stroju 
Mikołaja. Gabaryty prezentu muszą pozwalać na umieszczenie go w przestrzeni bagażnika lub 
przestrzeni pasażerskiej, a waga nie może przekraczać 10kg. 

11. Zamówienie kursu w ramach akcji „Pomagamy Mikołajowi dostarczać prezenty” musi zostać 
dokonane na minimum 24 godziny przed planowanym odbiorem Prezentu. 

12. Koszt ryczałtu dostarczenia Prezentu w ramach akcji „Pomagamy Mikołajowi dostarczać prezenty” 
wyliczany jest zgodnie z zasadą 8 PLN + 2,4 PLN za km z uwzględnieniem stref i taryf + dodatkowa 
opłata 25 złotych brutto, przy czym minimalna wartość opłaty za całość kursu wraz z dodatkową 
opłatą nie może być niższa niż 50 złotych brutto.  

13. Płatność za kurs musi zostać uiszczona przez Uczestnika akcji z góry, w momencie odbioru Prezentu 
przez Kierowcę, za pomocą karty, BLIK lub gotówki. 

14. Zamówienie kursu w ramach akcji „Pomagamy Mikołajowi dostarczać prezenty” będzie możliwe tylko 
telefonicznie pod numerem 737 737 737. Dane niezbędne przy zamawianiu kursu: 
- imię i nazwisko 
- telefon 
- adres odbioru i dostawy prezentu 
- czas odbioru Prezentu 
- akceptacja dodatkowej opłaty do kursu związanej z dostarczeniem prezentu przez taksówkarza w 
stroju Mikołaja  

15. Każdy klient może skorzystać z promocji wielokrotnie. 
16. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: bok@itaxi.pl lub w 

wiadomościach pod adresem: www.facebook.com/itaxipl. W temacie wiadomości należy wpisać 
„Pomagamy Mikołajowi dostarczać prezenty” 

17. Złamanie ustaleń regulaminu akcji przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z 
uczestnictwa w akcji.  
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18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

19. Dane osobowe: 
● Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest iTaxi.pl spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Wernyhory 13, Warszawa 02-727.  
● Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy Uczestnik Promocji 

może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@itaxi.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki 
(najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

● Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na złożoną przez 
Uczestnika Promocji reklamację, w zakresie organizowanej przez Spółkę Promocji – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegający na obsłudze procesu reklamacyjnego przez Spółkę; 

● Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług i rozwiązań IT, podmiotom wspierającym 
Spółkę w obsłudze klienta oraz podmiotom wspierającym Spółkę w realizacji Promocji. 

● Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia 
odpowiedzi na złożoną reklamację. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony 
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa. 

● Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

● Uczestnikom Promocji przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

● Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. 
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