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I. Postanowienia ogólne 

§ 1.  

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Na wakacje z Suzuki Finance”. 

2. Organizatorem Konkursu „Na wakacje z Suzuki Finance” jest Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000286383, NIP: 522-28-57-117; o kapitale zakładowym 

w wysokości 38 346 000, 00 zł.  

3. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych zatrudnionych lub współpracujących z Dealerem Suzuki, 

którzy otrzymają od Organizatora zaproszenie do uczestnictwa w Konkursie zgodnie z § 3 ust. 1 

niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs „Na wakacje z Suzuki Finance” trwa od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

§ 2. 

 

Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają: 

1) Bank – Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 

42c, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000040562, NIP: 527-20-46-102, o kapitale zakładowym w wysokości 520.000.000,00 PLN 

opłaconym w całości;  

2) Data zgłoszenia - datą zgłoszenia do Konkursu jest data wypełnienia Formularza zgłoszeniowego;  

3) Dealer Suzuki – podmiot zarejestrowany przez Santander Consumer Bank S.A. w Rejestrze 

Partnerów lub zarejestrowany przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. jako dealer 

samochodowy Suzuki współpracujący z Bankiem lub Multirent na podstawie odrębnych umów; 

4) Formularz zgłoszeniowy - kwestionariusz stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu umieszczony 

na dedykowanej stronie internetowej; 

5) Importer – Suzuki Motor Poland Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; 

6) Klient - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Bankiem w okresie trwania Konkursu umowę 

o kredyt na sfinansowanie zakupu samochodu lub umowę leasingu z Multirentem, sporządzona u 

Dealera Suzuki, u którego dany Uczestnik jest zatrudniony, od których Klient nie odstąpił skutecznie 

w okresie trwania Konkursu; 

7) Komisja Konkursowa - komisja powołana przez Bank do czuwania nad prawidłowym 

przeprowadzeniem Konkursu, nadzorowania i przestrzegania Regulaminu przez Uczestników oraz 

zatwierdzenia ostatecznego rankingu Uczestników i wyłonienia Laureatów Konkursu;  

8) Konkurs – Konkurs „Na wakacje z Suzuki Finance”; 

9) Multirent/ Organizator - Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000286383, NIP: 522-28-57-117, o kapitale zakładowym w 

wysokości 38 346 000,00 PLN; 

10) Nagroda – nagroda rzeczowa – voucher podróżny Itaki; 

11) Opiekun - pracownik Multirentu właściwy dla danego regionu, w którym siedzibę ma Dealer 

Suzuki; 

12) Obrót Kredytowy – suma wartości umów kredytów i pożyczek na finansowanie zakupu 

samochodów marki Suzuki zawartych w okresie trwania Konkursu przez Klientów z Bankiem u 

Dealera Suzuki, od którego dany Uczestnik jest zgłoszony, od których Klient nie odstąpił skutecznie 

w okresie trwania Konkursu; 

13) Obrót Leasingowy – suma wartości netto umów leasingu lub pożyczki na samochody marki 

Suzuki, zawartych w okresie trwania Konkursu przez Klientów z Multirentem u Dealera Suzuki, od 

którego dany Uczestnik jest zgłoszony; 

14) Obrót - Obrót Kredytowy i/ lub Obrót Leasingowy; 

15) Poziom Penetracji Finansowej - stosunek liczby zawartych u danego Dealera Suzuki umów 

kredytów na finansowanie zakupu samochodów nowych marki Suzuki z Bankiem oraz liczby 

zawartych umów leasingu na zakup samochodów nowych marki Suzuki z Multirent do liczby 

sprzedanych samochodów zaraportowanych przez Importera jako Sprzedaż Retail danego Dealera 

- do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu; 
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16) Region – jednostka organizacyjna struktury terenowej Multirentu; 

17) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Na wakacje z Suzuki Finance”; 

18) Sprzedaż Retail – ilość samochodów sprzedanych przez konkretnego dealera Suzuki, 

zaraportowana przez Importera do Banku, z pominięciem aut demonstracyjnych, sprzedanych w 

kontraktach flotowych oraz aut zastępczych; 

19) Uczestnik – osoba fizyczna zatrudniona przez Dealera Suzuki lub z nim współpracująca, która 

otrzymała od Organizatora zaproszenie do uczestnictwa w Konkursie zgodnie z § 3 ust. 1 

niniejszego Regulaminu; 

20) Zaproszenie – wiadomość e-mail wysłana do Uczestnika przez Opiekuna zachęcająca do wzięcia 

udziału w Konkursie. 

 

II. Zasady Konkursu i nagrody 

§ 3.  

 

1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, 

która do dnia 30 kwietnia 2019 r. wyrazi zgodę na wzięcie udziału w Konkursie poprzez wejście na 

dedykowaną stronę internetową podaną w Zaproszeniu, a po pojawieniu się Formularza zgłoszenia, 

zaznaczy opcję przystąpienia do Konkursu i postąpi zgodnie z wyświetlanymi następnie instrukcjami. 

Instrukcje wymagają od Uczestnika - przed przystąpieniem do Konkursu - zapoznania się z 

Regulaminem, zaakceptowania go i złożenia zobowiązania do postępowania zgodnie z jego zapisami. 

Dowodem przystąpienia do Konkursu jest automatyczna wiadomość e-mail z potwierdzeniem 

wygenerowanym przez dedykowaną stronę internetową. 

2. Niezależnie od momentu przystąpienia do Konkursu ramy czasowe Konkursu określone w § 1 ust. 4 

Regulaminu pozostają niezmienne. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

4. Zadanie konkursowe polega na wygenerowaniu jak najwyższego Obrotu przez Dealera Suzuki, od 

którego jest zgłoszony Uczestnik do Konkursu z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość Obrotu 

osiągniętego przez tego Dealera Suzuki nie może być niższa niż 300 000,00 PLN a minimalny Poziom 

Penetracji Finansowej nie może być niższy niż 30%. 

5. Obrót Kredytowy, Obrót Leasingowy i Poziom Penetracji Finansowej będą liczone za okres od dnia 1 

kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

6. Na potrzeby Konkursu Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 Grupy zgodnie z potencjałem sprzedażowym 

Dealera. Dla każdej Grupy oddzielnie prowadzony będzie ranking Uczestników, na podstawie którego 

wyłonionych zostanie 2 Laureatów w każdej z Grup. 

7. O miejscu w rankingu będzie decydowała wysokość wygenerowanego Obrotu – im wyższy Obrót, tym 

wyższe miejsce w rankingu. 

8. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Uczestników takiego samego Obrotu o wynikach 

Konkursu decydować będzie Poziom Penetracji Finansowej. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który uzyskał 

w okresie trwania Konkursu wyższy Poziom Penetracji Finansowej; 

9. Uczestnictwo w Konkursie ustaje: 

1) z chwilą rezygnacji Uczestnika z Konkursu poprzez złożenie w Multirencie pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji z Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

2) z chwilą ustania zatrudnienia lub/i współpracy Uczestnika z Dealerem Suzuki; 

3) z chwilą rozwiązania umowy pomiędzy Dealerem Suzuki a Bankiem/Multirentem. 

 

§ 4. 

 

1. Nagrodą w Konkursie są: 

1) 1 Miejsce – voucher podróżny Itaki o wartości 5 000 zł; 

2) 2 Miejsce – voucher podróżny Itaki o wartości 4 000 zł. 

2. Nagrody nie mogą być zastąpione ekwiwalentnym świadczeniem pieniężnym, jak również inną 

nagrodą rzeczową.  

3. Wszystkie Nagrody zostaną wydane Laureatom do dnia 15 sierpnia 2019 r.  

4. Uczestnikowi, który na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzyskał uprawnienie do 

otrzymania Nagrody, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości 

przyznanej mu Nagrody. Dodatkowa Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Bank 
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celem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

5. Przekazanie Nagrody Laureatowi wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru Nagrody na Formularzu 

potwierdzenia odbioru nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

6. Skan podpisanego potwierdzenie odbioru nagrody należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

mailowy konkurs@santanderconsumer.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.  

7. Nad przebiegiem Konkursu czuwa dwuosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Multirent, w 

skład której wchodzą Dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy Banku oraz Prezes Zarządu 

Santander Consumer Multirent. 

8. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, nadzorowanie 

przestrzegania przez Uczestników Regulaminu, zatwierdzanie rankingu Uczestników oraz wyłonienie 

do dnia 20 lipca 2019 r. Laureatów Konkursu. 

9. O ostatecznym miejscu w rankingu oraz przyznaniu nagrody Laureat Konkursu zostanie 

poinformowany przez Opiekuna do dnia 22 lipca 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany 

w Formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

10. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

11. W przypadku rezygnacji z Nagrody Laureat jest zobowiązany do poinformowania o tym Multirent na 

Formularzu rezygnacji z odbioru Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. Skan prawidłowo wypełnionego formularza rezygnacji z odbioru Nagrody powinien zostać 

przesłany na adres konkurs@santanderconsumer.pl najpóźniej do dnia 30 lipca 2019 r.  

12. W przypadku opisanym w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak również w przypadku niedotrzymania 

terminu wskazanego w ust. 10 powyżej, Nagroda przechodzi na własność Multirentu. 

13. Postanowienia ust. 11 powyżej stosuje się odpowiednio do nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 

4 niniejszego paragrafu. 

 

III. Reklamacje 

§ 5.  

 

1. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak 

nie później niż do dnia 15 października 2019 r. na adres e-mail konkurs@santanderconsumer.pl. O 

dacie złożenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości e-mail.    

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany 

w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail niezwłocznie, jednak nie później w terminie 14 dni od dnia 

wysłania reklamacji przez Uczestnika do Multirent. 

3. Reklamacje rozpoznaje Komisja Konkursowa. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja Konkursowa 

opiera się na treści niniejszego Regulaminu.       

4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Multirent. 

5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie 

ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.   

 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6.  

 

1. Regulamin wraz z załącznikami, dostarczone zostaną osobiście lub drogą elektroniczną Uczestnikom 

przez Opiekuna przed rozpoczęciem Konkursu. 

2. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do odebrania 

Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na inne osoby i podmioty. 

 

V. Załączniki 

§ 7. 

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 

1) Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Na wakacje z Suzuki Finance” – załącznik nr 1; 

2) Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w konkursie „Na wakacje z Suzuki Finance " – załącznik 

nr 2;  

 

mailto:konkurs@santanderconsumer.pl
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3) Potwierdzenie odbioru Nagrody w konkursie „Na wakacje z Suzuki Finance” – załącznik nr 3; 

4) Potwierdzenie rezygnacji z Nagrody w konkursie „Na wakacje z Suzuki Finance” – załącznik nr 4; 
5) Podział na grupy – załącznik nr 5. 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Imię i nazwisko 

 

PESEL 

 

Adres e-mail  

 

Numer telefonu  

 

Nazwa dealera  

 

 

1) Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

                                                                                         

                                                                                              

 

 

Data i podpis Uczestnika 

 

 

2) Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w 

celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Na wakacje z Suzuki Finance”. Przyjmuję do 

wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Santander Consumer Multirent sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 

 

 

Data i podpis Uczestnika 

 

 

3) Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję warunki oraz zasady uczestnictwa w Konkursie 

„Na wakacje z Suzuki Finance”, określone w Regulaminie „Na wakacje z Suzuki Finance”.                                                                           

 

 

 

Data i podpis Uczestnika 

 

 

4) Oświadczam, że otrzymałem/ -am informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

 

Data i podpis Uczestnika 
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Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów jest Santander 

Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000286383, NIP: 522-28-

57-117; o kapitale zakładowym w wysokości 38 346 000, 00 zł (dalej SCM). Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane kontaktowe SCM: numer telefonu - dla osób dzwoniących z Polski: 71 33 096 65, a dla osób 

dzwoniących spoza Polski: +48 71 33 096 65 lub pod adresem email: bok@scmultirent.pl. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SCM można skontaktować się pisząc na adres email: 

iod@scmultirent.pl lub na adres siedziby SCM z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

4. SCM przetwarza dane osobowe: 

a) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ) Rozporządzenia). 

b) gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SCM (art. 6 ust. 1 lit. 

c) Rozporządzenia), tj. w celu: 

 realizacji obowiązków SCM wynikających z przepisów prawa w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na podstawie przepisów księgowych i 

podatkowych, 

c) gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów SCM lub stron trzecich (art. 

6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu: 

 organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

 wewnętrznych celów administracyjnych SCM. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być w szczególności: 

a)  podmioty z grupy kapitałowej1, do której należy SCM; 

b) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa  

c) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu SCM na podstawie zawartej z 

SCM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. 

świadczące usługi z zakresu IT, inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez SCM. 

6. SCM nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

w ust.3 3 celów przetwarzania, tj.: 

a) w zakresie organizacji i przeprowadzenia Konkursu –  do czasu zakończenia jego realizacji, a po 

tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tym 

Konkursem – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego odpowiednimi 

przepisami prawa; 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SCM w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu - przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, w 

szczególności: 

 dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym upłynął termin płatności podatku, 

 

                                                           
1 

[1] Grupa kapitałowa, do której należy SCM obejmuje zarówno podmioty dominujące, jak i zależne wobec SCM, a także obecnych jak i przyszłych jej 
członków. W celach statystyki i raportowania dane mogą być przekazywane w szczególności do następujących podmiotów z Grupy Santander: 
Santander Consumer Bank S.A. ul. Strzegomska 42 c, 53-611 Wrocław; Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa;  Banco 
Santander Santander Group City Av. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte MADRID-SPAIN;  Santander Consumer Finance Santander Group 
City Av. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte MADRID-SPAIN; Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. ul. Strzegomska 42 c, 53-611 Wrocław; 
Santander Consumer Finanse Sp. z o.o. ul. Strzegomska 42 c, 53-611 Wrocław; PSA Finance Polska Sp. Z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02-672 
Warszawa; PSA Consumer Finance Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa. 

mailto:bok@scmultirent.pl
mailto:iod@scmultirent.pl
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 dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 

rozliczone lub przedawnione); 

c) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez SCM lub strony trzecie - do czasu ich zrealizowania, lub do czasu 

wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują 

prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez SCM. 

8. W związku z przetwarzaniem przez SCM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

Jest to prawo do uzyskania od SCM potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo 

uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących 

informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych 

danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym SCM ujawnił 

Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw 

w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 

a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana, o ile nie dotyczy to przetwarzania 

danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz 

przeciwdziałania innym przestępstwom.  

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

Jest to prawo do żądania od SCM niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

Jest to prawo do żądania od SCM niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych 

(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). SCM ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć 

Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane 

osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której 

opiera się przewarzanie i SCM nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były 

przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z 

obowiązku prawnego. 

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy SCM jest 

zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie 

określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

Jest to prawo do żądania od SCM ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan  prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez 

administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a 

sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) SCM nie potrzebuje już Pani/Pana danych 

osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, SCM może 

przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą 

lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych SCM przez Panią/Pana oraz prawo do 

żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie 

możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie 

odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na 

podstawie umowy. 

Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na Pani/Pana żądanie, stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa SCM, wówczas SCM ma prawo odmówić wykonania Pani/Pana żądania do 

przeniesienia takich danych, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/-y. 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie SCM  
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(tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania. W takiej sytuacji SCM nie 

będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione 

podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są SCM do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan 

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, 

w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 

bezpośrednim. Wówczas SCM nie będzie wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.  

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez SCM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych 

będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

11. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w ust. 7, w 

następujący sposób:  

a) pisemnie na adres ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław,  

b) telefonicznie pod numerem telefonu 71 33 096 65,  

c) elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@scmultirent.pl  
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Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie  

„Na wakacje z Suzuki Finance” 

 

 

 

dnia.......................... 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika ........................................................                              

 

Nazwa Dealera .............................................................................. 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż z dniem....................... rezygnuję z uczestnictwa w Konkursie „Na 

wakacje z Suzuki Finance” organizowanego przez Santander Consumer Bank S.A. 

 

 

 

 

         

Data i podpis Uczestnika ……………………………………….. 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru nagrody w Konkursie  

„Na wakacje z Suzuki Finance” 

 

 

 

Ja,……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

nr PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję nagrodę ………………………………………………………………..o wartości 

………………............….. zł (słownie złotych: ……………………………..............…………………….... ) oraz 

dodatkową nagrodę pieniężną do rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

 

 

 

 

…….…………………………………….. 

Data i podpis Uczestnika  
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Załącznik nr 4 

 

 

Rezygnacja z odbioru nagrody w Konkursie 

 „Na wakacje z Suzuki Finance” 

 

 

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że rezygnuję z odbioru Nagrody w Konkursie „Na wakacje z Suzuki Finance” o wartości 

……………………………….. PLN (słownie:…………………………………………………..) oraz dodatkowej Nagrody 

Pieniężnej.   

 

 

 

…….…………………………………….. 

Data i podpis Uczestnika  
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Załącznik nr 5 

Podział na grupy 

 

LP. DEALER GRUPY   LP. DEALER GRUPY 

1 MAD MOBIL 

1 

  21 BUDMAT 

3 

2 MMC   22 YAMA BYDGOSZCZ 

3 PGD WARSZAWA   23 HORIZ 

4 GERMAZ   24 BIŃKOWSKI 

5 PGD BIELSKO   25 MCA 

6 JM AUTO   26 COMPLEX SPZOO S 

7 GEZET   27 CHWALIŃSKI 

8 MOTOR CENTRUM   28 PGD DĄBROWA 

9 JAKUBOWSCY   29 SZPOT 

10 FOLWARK   30 KRASOWSKI 

11 PGD KRAKÓW Jasnogórska 

2 

  31 PIELECH SJ 

12 WOJTANOWICZ   32 MASA 

4 

13 BROKER   33 MAX USŁUGA 

14 SUZUKI MOTOR POLAND (salon)   34 AUTO TEST 

15 KOSICKI   35 SKACZKOWSKI 

16 PGD KRAKÓW Powstańców śląskich   36 YAMA TORUŃ 

17 PGD CHORZÓW   37 COMPLEX SPZOO TRN 

18 STA CAR   38 GOŁĘBIEWSKI 

19 MATSUOKA POZNAŃ   39 PROMOTOR 

20 MATSUOKA ŁÓDŹ   40 LAKUS 

 
  

  41 WASILEWSKI 

 

 

 


