Regulamin promocji „Za darmo dla medyków”
obowiązuje w okresie od 16 lipca 2020 r. do 15 września 2020 r.
I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Promocji jest Nextbike Polska S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000646950, NIP: 5261029614, REGON: 021336152, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z promocji „Za darmo dla medyka”, zwanej
dalej „Promocją”, uruchomionej i działającej w systemach rowerów publicznych, w których operatorem
jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji lub jej Spółka zależna. z wyłączeniem Użytkowników
zarejestrowanych w systemie „Bike_S Szczeciński Rower Miejski” oraz przejazdów realizowanych
w ramach systemu „Bike_S Szczeciński Rower Miejski”.

3.

Zgłoszenie chęci skorzystania z Promocji jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu
i udzielaniem zgody Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na przetwarzanie danych osobowych
w celu skorzystania z akcji promocyjnej.

II. Zasady skorzystania z Promocji
1. Promocja obowiązuje wyłącznie w dniach od 16 lipca 2020 r. do 15 września 2020 r.
2. Z Promocji może skorzystać każda osoba fizyczna („Uczestnik Promocji”), która pracuje w jednym
z zawodów medycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania (Dz.U.2018.227) i jednocześnie spełnia poniższe warunki:
a. posiada aktywne konto w jednym z systemów rowerowych, w którym operatorem jest Organizator
lub jedna ze Spółek zależnych Organizatora (z wyłączeniem Użytkowników zarejestrowanych
w systemie „Bike_S Szczeciński Rower Miejski”),
b. wyrazi chęć skorzystania z Promocji oraz zaakceptuje jej Regulamin,
c. udokumentuje swój zawód odpowiednim zaświadczeniem lub innym dokumentem (np. zdjęciem
legitymacji służbowej, pieczątki itd.) przesłanym pod adres e-mail powiadomienia@nextbike.pl
do weryfikacji przez Organizatora.
d. uzyska potwierdzenie uczestnictwa w Promocji przez Organizatora.
3. Chęć przystąpienia do Promocji należy zgłosić e-mailem pod adres powiadomienia@nextbike.pl
4. Aktywacja Promocji następuje po zatwierdzeniu zgłoszenia Uczestnika Promocji przez Organizatora.
5. Od chwili aktywacji Promocji do upływu okresu jej obowiązywania (tj. do dnia 15 września 2020)
Uczestnik Promocji ma prawo do 100% zniżki na opłaty za wypożyczenie rowerów. Promocją nie są
objęte przejazdy rowerami należącymi do systemu „Bike_S Szczeciński Rower Miejski”.
6. Promocja pozostaje bez wpływu na inne promocje oraz opłaty (np. opłaty dodatkowe za postawienie
roweru poza stacją), jakie mogą być ewentualnie należne operatorowi systemów rowerowych zgodnie
postanowieniami regulaminów i cenników poszczególnych systemów rowerowych.
7. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w ramach
Promocji.
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III. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Nextbike Polska S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@nextbike.pl,
formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem
tel. +48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się skontaktować Uczestnicy
Promocji poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem
www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres
siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu ochrony interesów majątkowych
Administratora – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora;
prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych Nextbike
Polska S.A. w restrukturyzacji.
5. Dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu przeprowadzenia Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji (art.
6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 – dalej: „RODO”) polegający na przeprowadzeniu Promocji;
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w szczególności
dostawcom usług IT działającym na zlecenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
7. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres obowiązywania Promocji.
8. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w ramach korzystania z promocji, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Uczestników Promocji.
9. Uczestnikom Promocji przysługiwać będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
zwykłego pobytu Uczestników Promocji, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.
10. 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.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Promocji.
IV. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje
się postanowienia regulaminu systemu rowerowego, w którym Uczestnik Promocji posiada konto oraz
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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2. Regulamin wraz z Polityką Transparentności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej
www.nextbike.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A.
w restrukturyzacji.
3. Osoby, które wzięły udział w promocji „Za darmo dla medyków” obowiązującej w okresie od 1
czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. korzystają z bezpłatnych przejazdów w ramach aktualnej
Promocji (do 15 września 2020 r.) bez konieczności ponownego przesyłania zgłoszenia o chęci
skorzystania z Promocji.
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