Regulamin Programu
„Wymiana Powypadkowych Fotelików BabySafe”
(dalej jako: „Regulamin”)
Postanowienia Ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady działania i
organizacji Programu „Wymiana Powypadkowych Fotelików BabySafe” (zwanego
dalej jako: „Program”).
§2
1. Organizatorem Programu jest firma BabySafe S.A. z siedzibą w Rawie
Mazowieckiej, kod pocztowy 96-200, przy ulicy Mszczonowskiej 36 wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000027861, numer NIP 835-00-03-724, numer REGON 750447447,
o zarejestrowanym kapitale zakładowym w kwocie 17.086.220,00 złotych. Kapitał
wpłacony w całości (zwanego dalej jako: „Organizator”).
2. Dla potrzeb Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:
a. Fotelik marki BabySafe – samochodowy fotelik dziecięcy produkcji nie
starszy niż 6 lat (wiek fotelika liczony od daty sprzedaży wskazanej na
dowodzie zakupu), posiadający etykietę z numerem seryjnym, pochodzący
z oficjalnej dystrybucji prowadzonej przez organizatora niniejszego
programu
b. Uczestnik programu – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki do wzięcia
udziału w Programie – zgodnie z niniejszym Regulaminem
c. Wypadek drogowy - zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym,
spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z
uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.
d. Kolizja drogowa zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym,
spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne
(uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też
jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Czas i miejsce przeprowadzenia Programu
§3
1. Program przeprowadzony zostanie na terenie Polski, w terminie od dnia 1
października 2018 r. do odwołania przez Organizatora.
Warunki uczestnictwa i przebieg Programu
§4
1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Prawo do udziału w Programie na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do
czynności prawnych.
§5
1. Prawo do udziału w Akcji Promocyjnej i wymiany powypadkowego fotelika marki
BabySafe na nowy mają Uczestnicy, którzy w okresie trwania Programu (t.j. od 1
pażdziernika 2018 r do odwołania przez Organizatora) spełnią łącznie poniższe
warunki:
a. mieli wypadek drogowy/ kolizję na terenie Rzeczpospolitej Polskiej którego
uczestnikiem było dziecko podróżujące w foteliku marki BabySafe nie
starszym niż 6 lat (wiek fotelika liczony od daty sprzedaży wskazanej na
dowodzie zakupu),
b. nie później niż 30 dni po wypadku drogowym/ kolizji zgłoszą chęć udziału
w Programie za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na
stronie organizatora: www.babysafe.eu
c. prześlą w zgłoszeniu do Organizatora programu kopie niżej wymienionych
dokumentów:










Wypełniony na stronie www.babysafe.eu formularz
zgłoszeniowy.
Kopię dowodu zakupu fotelika.*
Kopię notatki policyjnej sporządzonej po kolizji drogowej lub
kopię zgłoszenia szkody komunikacyjnej do ubezpieczyciela, lub
oświadczenie sprawcy kolizji.* **
Dokumentację zdjęciową z miejsca kolizji przedstawiającą
uszkodzenia pojazdów biorących udział w kolizji drogowej.*
Dokumentację zdjęciową przedstawiającą ogólny wygląd i
ewentualne widoczne uszkodzenia fotelika,*
Kopię dokumentacji medycznej uczestników kolizji w tym
dziecka podróżującego w foteliku BabySafe, **

(* dokumenty konieczne)
(** zgodnie z RODO dokumenty powinny powinny mieć zanonimowane czyli wykreślone,
zamazane dane personalne i teleadresowe osób trzecich)

2. W przypadku pozytywnej decyzji Organizatora zobowiązuje się nieodpłatnie
przekazać powypadkowy fotelik BabySafe Organizatorowi programu w zamian za
nowy fotelik BabySafe o parametrach odpowiadających fotelikowi powypadkowemu
(wzrost, waga, wiek dziecka).
3. Upoważniony Pracownik Organizatora w ciągu nie dłuższym niż 7 dni roboczych
dokona wstępnej weryfikacji przesłanego zgłoszenia i dokumentów do niego
załączonych i na tej podstawie wyda decyzję o wymianie fotelika, bądź w przypadku
braków w załączonej do zgłoszenia dokumentacji poprosi o jej uzupełnienie.
4. Decyzja Organizatora dotycząca wymiany jest autonomiczna i jest podejmowana
na podstawie analizy przesłanych w zgłoszeniu dokumentów. Przesłanka decyzji o
wymianie fotelika na nowy będzie wyłącznie ocena stanu technicznego
wymienianego fotelika oraz poziomu bezpieczeństwa i potencjalnych uszkodzeń
będących następstwem wypadku lub kolizji, w której brał udział pojazd wyposażony
w fotelik BabySafe.
5. W przypadku pozytywnej decyzji z Uczestnikiem programu skontaktuje się
upoważniony pracownik Organizatora i ustali model fotelika BabySafe spełniający
bieżące wymagania dziecka (wzrost, waga, wiek) oraz miejsce i czas dostawy do
uczestnika przy jednoczesnym odbiorze fotelika powypadkowego. Koszt dostawy
fotelika do Uczestnika i odbioru uszkodzonego fotelika ponosi Organizator Programu.
6. Z udziału w Programie wyłączeniu podlegają osoby, które uzyskały od
ubezpieczyciela odszkodowanie za zniszczony w kolizji fotelik BabySafe.
7. Uczestnik może przystąpić do Programu wielokrotnie, pod warunkiem spełnienia
warunków Regulaminu.
Foteliki na wymianę
§6
1. W okresie trwania Programu Organizator przewidział nieograniczoną liczbę
fotelików BabySafe na wymianę za zwrócone przez uczestników foteliki.
2. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego za uszkodzony w wypadku /kolizji fotelik BabySafe.
3. Wartość fotelika BabySafe, który zostanie przekazany Uczestnikowi stanowić
będzie dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
4. Organizator w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym
Uczestnik otrzymał fotelik BabySafe, prześle Uczestnikowi i urzędowi skarbowemu
właściwemu według miejsca zamieszkania Uczestnika informację PIT-8C.
5. Uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia zaproponowanego fotelika BabySafe, co
jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w Programie.

Postanowienia końcowe
§7
1. Niniejszy Program nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym”
ani "loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest BabySafe S.A. z
siedzibą BabySafe S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, kod pocztowy 96-200,
przy ulicy Mszczonowskiej 36 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027861,
03-724,NIP
numer
REGON 750447447, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w
numer
835-00kwocie 17.086.220,00 złotych. Kapitał wpłacony w całości.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu z czternastodniowym wyprzedzeniem. Organizator ma obowiązek
poinformowania o zmianach uczestników Programu.
4 .Zmiana Regulaminu nie wpływa jednak na prawa Uczestnika uprzednio nabyte.
Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego w szczególności o przyrzeczeniu publicznym (art. 919 –
921) ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa.
6. Administratorem danych osobowych jest Organizator - „BabySafe S.A.” z siedzibą
w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027861;
7. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
1. Obsługa Programu;
2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane:
a. Kontrahentom Organizatora, którzy prowadzą działalność transportową;
b. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Organizatora;
c. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Organizatora;
d. Uczestnik został pouczony o możliwości wycofania zgody w dowolnym
momencie, co jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy.
8. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.

9. Skorzystanie przez Uczestnika z jednego z praw wskazanych w ust. 8 polega na
złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres
Sprzedawcy bądź drogą mailową na adres: rodo@logis.com.pl
10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.
11. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: rodo@logis.com.pl
12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego
Regulaminu lub sposobu przeprowadzenia Programu jest rzeczowo i miejscowo
właściwy sąd powszechny.
13. Biorąc udział w Programie, Uczestnik akceptuje Regulamin w brzmieniu
dostępnym na stronie organizatora (www.babysafe.eu ) w chwili przystąpienia do
Programu. Przystąpienie uczestnika do Programu jest równoznaczne z tym, że
uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, w pełni ją akceptuje oraz
zobowiązuje się do jej przestrzegania.
14. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie w
każdej chwili poprzez złożenie stosownego oświadczenia podany w regulaminie
adres elektroniczny lub pisemnie na adres Organizatora.

§9
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Programu zawiesić́ udział w
nim Uczestnika (w tym wstrzymać́ wymianę̨ fotelika lub zażądać́ zwrotu
wymienionego fotelika BabySafe, gdy został już wydany) w stosunku do którego
powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem i z zasadami
współżycia społecznego.
2. Postępowanie wyjaśniające sytuację, o której mowa w punkcie 1 powyżej, zostaje
podjęte przez Organizatora z chwilą dokonania zawieszenia Uczestnika i musi zostać
zakończone w terminie 14 dni.
3. W przypadku jeśli postępowanie opisane w punkcie 2 powyżej potwierdzi
podejrzenia na podstawie których zostało podjęte, Organizator wykluczy Uczestnika
z Programu podając uzasadnienie swojej decyzji na piśmie. Uzasadnienie zostanie
doręczone Uczestnikowi na adres podany w formularzu przystąpienia do Programu.
Wykluczenie jest równoznaczne z odmową wymiany fotelika BabySafe na nowy.
4. W przypadku, jeśli w toku wyjaśnień zaistniałej sytuacji podejrzenie, o którym
mowa powyżej, okaże się nieuzasadnione, Organizator niezwłocznie przywróci
Uczestnika do Programu.

§ 10
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

