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Regulamin kampanii #czekanienaladowanie 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady kampanii 
#czekanienaladowanie (dalej: „Kampania”), której celem jest budowanie kultury korzystania z 
ładowarek publicznych na rynku polskim. Kampania skierowana jest do wszystkich osób 
odwiedzających stronę https://www.leaseplan.com/pl-pl/auta-elektryczne/czekanie-na-ladowanie/ 

2. Organizatorem Kampanii jest LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. o.o. z siedzibą w 
Warszawie ul. Postępu 14b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 93257, z kapitałem zakładowym 220.170.000,00 PLN, NIP: 951-19-98-872 (zwana 
dalej „LeasePlan”).  

3. Na potrzeby Kampanii LeasePlan przygotował kartonowy 
czasomierz ładowania – (zwany dalej zEVgarek), dzięki któremu 
użytkownik auta elektrycznego będzie mógł poinformować innych  
użytkowników stacji ładujących auta elektryczne, o której godzinie 
skończy ładować swoje auto, w ten sposób że wskaże na zEVgarku 
godzinę zakończenia ładowania i umieści go za przednią szybą 
samochodu (podobnie jak w przypadku biletu parkingowego) . 
Wartość przedmiotu wynosi 5 zł.  Kampania trwa w okresie od 4 
lutego  do o wyczerpania ilości czasomierzy.  

4. Warunkiem przekazania przez LeasePlan zEVgarka jest 
przesłanie zgłoszenia wraz z danymi: imię, nazwisko oraz adres 
korespondencyjny na adres email: czekanienaladowanie@leaseplan.com.  Każda osoba, która 
prześle zgłoszenie otrzyma 1 sztukę zEVgarka. Przedmiot  zostanie wysłany za pośrednictwem 
Poczty Polskiej listem zwykłym na koszt LeasePlan w ciągu 10 dni roboczych od przesłania 
zgłoszenia. Formularz można wypełnić tylko raz. 

5. Wszelkie reklamacje dot. udziału w Kampanii przyjmowane będą przez LeasePlan w terminie 14 
dni od zaistnienia przesłanek będących podstawą reklamacji i rozpatrywane w terminie 30 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, klient może dochodzić 
roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

6. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy 
prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 
Kampanią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

7. Wszyscy uczestnicy Kampanii podlegają niniejszemu Regulaminowi. Przystąpienie do Kampanii 
stanowi jednocześnie akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem. 

8. Regulamin i informacje o Kampanii dostępne są na stronie internetowej LeasePlan pod 
adresem: https://www.leaseplan.com/pl-pl/auta-elektryczne/czekanie-na-ladowanie/ (w tym również 
do pobrania w formacie PDF). 

9. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Kampanii. 
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej LeasePlan 
https://www.leaseplan.com/pl-pl/auta-elektryczne/czekanie-na-ladowanie/. Wprowadzone zmiany 
obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data 
zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego 
Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do  Kampanii przed datą 
wprowadzenia zmiany. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2022 

https://www.leaseplan.com/pl-pl/auta-elektryczne/czekanie-na-ladowanie/
mailto:czekanienaladowanie@leaseplan.com
https://www.leaseplan.com/pl-pl/auta-elektryczne/czekanie-na-ladowanie/
https://www.leaseplan.com/pl-pl/auta-elektryczne/czekanie-na-ladowanie/


2 
 
 

 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LeasePlan Fleet Management (Polska) 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14b. Wszelkie pytania i 
kwestie  dotyczących ochrony Państwa danych prosimy zgłaszać za pomocą formularza 
kontaktowego. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość dostarczenia zamówionego 
zEVgarka na wskazany przez Panią/Pana adres. 

3. Podstawą przetwarzania dla powyższego celu jest art 6 ust 1 lit f), zgodnie z uzasadnionymi 
interesem administratora, jesteśmy zobowiązani do spełnienia warunków dostarczenia do 
Pani/Pana produktu. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty z grupy kapitałowej LeasePlan Fleet 
Management (Polska) oraz podmioty działające na zlecenie Administratora np. dostawcy 
rozwiązań IT, firma zajmująca się dostarczeniem przesyłek w tym Poczta Polska. Ze 
względu na globalny charakter naszej organizacji i Usług, Państwa dane osobowe mogą 
być przechowywane i/lub przetwarzane w kraju innym niż kraj, w którym Państwo 
mieszkają.   

5. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali do zakończenia Kampanii. Po wyczerpaniu 
zapasów zEVgarków trwale usuniemy Pani/Pana dane. 

6. Spółka LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o. O. Pragnie zapewnić Państwa, że 
wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez LeasePlan Fleet Management 
(Polska) sp. z o. O. Przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym 
przysługują Państwu następujące prawa:   

a. prawo dostępu do danych osobowych,  w tym prawo do uzyskania ich kopii;  
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym”);  
d. prawo do sprzeciwu oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e. prawo do przenoszenia danych osobowych;  
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych. 
7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji względem Państwa.   
8. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem do wysyłki zamówionego gadżetu. W 

przypadku ich braku, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. 
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