Regulamin Akcji promocyjnej
„Czytaj z Audi”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się
Akcja promocyjna pod nazwą „Czytaj z Audi” (dalej: „Akcja promocyjna”).

2.

Organizatorem Akcji promocyjnej jest Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu, pod adresem ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta
rejestrowe pod numerem KRS 0000327143, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP
7822463563 oraz numer statystyczny REGON 301062169 (dalej: „Organizator”).

3.

Fundatorem Nagród w Akcji promocyjnej jest Organizator.

4.

Organizator informuje, że Akcja promocyjna nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których
mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
847).

5.

Akcja promocyjna organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

Szczegółowe informacje na temat zasad Akcji promocyjnej zostaną udostępnione na stronie
internetowej pod adresem
https://www.audi.pl/pl/web/pl/czytaj-z-audi.html (dalej:
„Strona Akcji Audi”) oraz na stronie internetowej https://www.forbes.pl/subskrypcjaaudi (dalej: „Strona Akcji Forbes”).

§ 2.

Czas trwania Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna rozpoczyna się od dnia 17.01.2022 r. od godziny 12:00 i trwa do dnia
17.02.2022 r. do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania Akcji”). Okres ten nie obejmuje wydania
nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

§ 3. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej
1.

W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych oraz które posiadają miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy” lub indywidualnie „Uczestnik”).

2.

Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być osoby posiadające aktywną subskrypcję
cyfrową Forbes lub aktywną subskrypcję cyfrową Forbes Women ani osoby zatrudnione przez
Organizatora lub członkowie ich rodzin. Pod pojęciem rodziny należy rozumieć wstępnych,
zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby
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pozostające w stosunku przysposobienia.
3.

Udział w Akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.

Uczestnik Akcji promocyjnej jest związany warunkami niniejszego Regulaminu oraz
przepisami obowiązującego prawa. Nadto, Uczestnik Akcji promocyjnej związany jest
postanowieniami Regulaminu Newslettera Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. dostępnego
pod
adresem
https://www.audi.pl/pl/web/pl/tools/navigation/politykaprywatnosci/regulamin-newslettera.html
(dalej:
Regulamin
Newslettera)
oraz
regulaminem subskrypcji Forbes dostępnym pod adresem https://www.forbes.pl/stronyinformacyjne/regulamin-forbespl/2nvefs0 (dalej: Regulamin Subskrypcji).

5.

Dokonanie zgłoszenia do Akcji promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem jest
traktowane jako wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.

Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest:
a) akceptacja Regulaminu Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie
Akcji Audi oraz
b) akceptacja Regulaminu Subskrypcji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na Stronie
Akcji Forbes dedykowanej użytkownikom uczestniczącym w Akcji promocyjnej.
Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu Newslettera i Regulaminu Subskrypcji jest
dobrowolne, ale konieczne do otrzymania Nagrody w Akcji promocyjnej.

7.

W Akcji promocyjnej można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności
niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i
dokonywanie zgłoszeń w ich imieniu.
§ 4. Przebieg Akcji promocyjnej

1.

Aby przystąpić do Akcji promocyjnej, Uczestnik powinien łącznie wykonać nw. czynności:
(a) przejść na Stronę Akcji Audi i wypełnić formularz zamieszczony na Stronie Akcji poprzez
podanie danych Uczestnika w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail (dalej łącznie:
„Zgłoszenie”);
(b) wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera od Organizatora (dalej: Newsletter) z
wykorzystaniem adresu e-mail oraz pozostałych podanych przez Uczestnika danych,
poprzez kliknięcie na Stronie Akcji w aktywne pole;
(c) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora w ramach Neewslettera informacji
mogących stanowić informacje handlowej i marketingowe, poprzez kliknięcie na Stronie
Akcji w aktywne pole;
(d) zaakceptować Regulamin Newslettera poprzez kliknięcie na Stronie Akcji w aktywne
pole;
(e) kliknąć w aktywne pole „Wyślij” umieszczone na Stronie Akcji Audi.
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2.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko jeden raz.

3.

Organizator może wykluczyć Uczestników bądź poszczególne Zgłoszenia od udziału w Akcji
promocyjnej, ze skutkiem natychmiastowym, w razie stwierdzenia, że Zgłoszenie narusza
postanowienia Regulaminu bądź osoba biorąca udział w Akcji promocyjnej nie spełnia
regulaminowych warunków uczestnictwa w niej.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię sprzętu komputerowego bądź urządzeń
multimedialnych, którymi posługuje się Uczestnik, ani za awarie łącza lub połączenia
internetowego, z których korzysta Uczestnik.

5.

Nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz nad przestrzeganiem
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji promocyjnej będzie czuwała 3-osobowa
Komisja, składająca się z przedstawicieli Organizatora.

6.

Z tytułu uczestnictwa w Akcji promocyjnej nie przysługuje zwrot kosztów ani innych
poniesionych przez Uczestnika wydatków.

7.

Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących
Akcji promocyjnej. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności
informacji handlowej ani marketingowej oraz będą przekazywane poprzez wiadomość e-mail
podaną przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
§ 5. Nagroda i jej wydanie

1.

Nagrodą w Akcji promocyjnej jest 1-miesięczna subskrypcja cyfrowa Forbes i Forbes Women
dostępna pod adresem Forbes.pl o wartości 19,90 zł (dziewiętnaście złotych 90/100), w
ramach której Uczestnik uzyskuje dostęp do wszystkich płatnych treści na stronie Forbes.pl
na okres 1 (jednego) miesiąca (dalej „Nagroda”).

2.

Organizator informuje, iż z uwagi na cyfrowy charakter Nagrody, w celu korzystania z
Nagrody, konieczne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia cyfrowego (komputer,
laptop, telefon itp.) posiadającego dostęp do sieci internet i posiadającego zainstalowaną
przeglądarkę internetową.

3.

Nagroda stanowi subskrypcję nieodnawialną.

4.

Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy spełniają wszystkie warunki
Regulaminu i którzy wykonają czynności opisane w § 4 ust. Regulaminu.

5.

W celu wydania Nagrody, organizator – niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia - prześle
Uczestnikowi w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora na adres-mail Uczestnika
podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, kod do subskrypcji stanowiącej Nagrodę (dalej:
Kod).

6.

W celu aktywacji Kodu, Uczestnik musi:
a) Wejść na stronę https://forbes.pl/subskrypcja-audi (Strona Akcji Forbes);
b) zarejestrować się w serwisie www.forbes.pl lub zalogować, jeśli Uczestnik posiada już
konto, przy czym warunkiem wydania Nagrody jest brak posiadania przez Uczestnika w
chwili dokonywania Zgłoszenia aktywnej subskrypcji na Stronie Forbes;
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c) wpisać w wyznaczonym miejscu otrzymany Kod Dostępowy.
d) Zaakceptować Regulamin serwisu forbes.pl poprzez poprzez kliknięcie na Stronie Akcji
Forbes w aktywne pole;
e) Wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie
od umowy (14 dni) oraz złożyć oświadczenie, że Uczestnik nie będzie mógł od niej
odstąpić, poprzez poprzez kliknięcie na Stronie Akcji Forbes w aktywne pole;
f) zatwierdzić wprowadzony Kod poprzez kliknięcie w pole „Zatwierdź”.
7.

Organizator podejmie jedną próbę wydania Kodu.

8.

Uczestnicy Akcji promocyjnej nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby
trzecie.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Kodu z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania błędnych danych w Zgłoszeniu,
b) zmiany danych pierwotnie podanych przez Uczestnika, o których Organizator nie został
poinformowany przed wysłaniem Kodu.

10.

W przypadku, gdy Nagroda zostanie przyznana osobie, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody.

§ 6. Dane osobowe
1.

Organizator dba o dane osobowe Uczestników, przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i
z wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie je
przetwarzać
zgodnie
z
zamieszczonym
na
stronie
www
akcji
(https://www.audi.pl/pl/web/pl/czytaj-z-audi.html) obowiązkiem informacyjnym.

3.

Źródłem pochodzenia danych jest Zgłoszenie bądź dany Uczestnik. Udostępnienie danych jest
dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w Akcji
promocyjnej bądź dostarczenie Nagrody Uczestnikowi.

4.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik powinien
skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres:
IOD@vw-group.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.

§ 7. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną mogą być zgłaszane mailowo na adres
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pomoc@forbes.pl z dopiskiem „Czytaj z Audi”, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia
Akcji promocyjnej.
2.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail, wskazanie
przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5.

O sposobie rozstrzygnięcia
elektroniczną.

6.

Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach
lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może
wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

7.

Organizator informuje, że Forbes nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji
promocyjnej. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z Akcją promocyjną należy kierować
wyłącznie do Organizatora.

8.

Wszelkie reklamacje związane z prawidłowym działaniem Nagrody należy zgłaszać mailowo
na adres pomoc@forbes.pl

reklamacji

Organizator

powiadamia

Uczestnika

drogą

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
a)

usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;

b)

usprawnienie zasad przeprowadzenia Akcji promocyjnej;

c)

wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Akcji promocyjnej;

d)

zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;

e)

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na
Regulamin lub Akcję promocyjną.

2.

Ewentualnie zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw uprzednio nabytych przez
Uczestników.

3.

Informacje na temat Akcji promocyjnej oraz Regulamin dostępne są na Stronie Akcji Audi oraz
na stronie https://www.audi.pl/pl/web/pl/swiat-audi/aktualnosci.html.

4.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji promocyjnej.
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