Regulamin „Szkolenia Ekspert Flotowy 2022r.”
Niniejszy Regulamin określa zasady „Szkolenia Ekspert Flotowy 2022r.” przeznaczone dla uczestników
szkoleń Ekspert Flotowy 2022r., których organizatorem jest Volkswagen Financial Services Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).

§ 1.
[Definicje]
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Egzamin – egzamin końcowy w postaci prezentacji w programie Power Point przygotowanej
przez Uczestnika na zadany przez Organizatora temat.
2. Nagroda – nagroda opisana w §6 Regulaminu.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Organizator –Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo
ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).
5. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisana na szkolenia na
stronie www.ekspertflotowyekstra.pl
6. Strona WWW – witryna internetowa znajdująca się i widoczna pod adresem URL
www.ekspertflotowyekstra.pl
7. Szkolenia Ekspert Flotowy 2022r. - szkolenia organizowane dla Uczestników w formie
stacjonarnej lub online na stronie www.ekspertflotowyekstra.pl
8. Szkolenie – szkolenie zorganizowane w formie stacjonarnej lub online dostępne w dniu
wydarzenia na stronie www.ekspertflotowyekstra.pl.
9. Test - test w formie online, możliwy do wykonania na stronie www.ekspertflotowyekstra.pl
10. Zwycięzca – Uczestnik Szkoleń, który brał udział we wszystkich Szkoleniach (stacjonarnych lub
online), wykonał wszystkie testy i Egzamin oraz zdobył największą liczbę punktów w testach i
za wykonanie Egzaminu.
§ 2.
[Postanowienia Ogólne]
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Szkoleniach Ekspert Flotowy 2022.
2. Celem Szkoleń jest edukacja Uczestników i promowanie Organizatora.

3. Regulamin dostępny jest w okresie trwania Szkoleń na stronie www.ekspertflotowyekstra.pl oraz
przez okres trzydziestu (30) dni od dnia ich zakończenia na www.ekspertflotowyekstra.pl, a także w
siedzibie Organizatora.
4. Wszelkie roszczenia związane ze Szkoleniami mogą być kierowane wyłącznie do Organizatora.
5. Szkolenia prowadzone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
[Uczestnictwo w Szkoleniach]
1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest możliwe po zapisaniu się Uczestnika na stronie
www.ekspertflotowyekstra.pl. Zapisanie się na Szkolenie jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
2. Szkolenia są bezpłatne.
3. Uczestnicy mogą uczestniczyć w Szkoleniu osobiście lub oglądać transmisję online na stronie
www.ekspertflotowyekstra.pl.
4. Organizator przewiduje przeprowadzenie 3 szkoleń w terminach:.
a) 09.06.2022r. - Szkolenie „Bezpieczeństwo na drodze”, odbędzie się na Torze Driveland przy
ul. Żyrardowskiej 2, 96-325 w Słabomierzu.
b) 20.09.2022r. - Szkolenie „Elektromobilność”, które odbędzie się w
restauracji Nine’s Browary Warszawskie przy ul. Haberbuscha i Schielego 6, 00-844 w Warszawie
a) 11.10.2022r. – Szkolenie „Spider”, które odbędzie się w
restauracji Nine’s Browary Warszawskie przy ul. Haberbuscha i Schielego 6, 00-844 w Warszawie

5. Terminy Szkoleń mogą ulec zmianie. W takim przypadku Organizator poinformuje zapisanych
Uczestników na adres e-mail podany w formularzu zapisu na www.ekspertflotowyekstra.pl.

§4
[Zasady Szkoleń, Testów i Egzaminu]
1. Organizator przewiduje organizację 3 (trzech) Szkoleń.
2. Zapis na Szkolenia jest możliwy na stronie www.ekspertflotowyekstra.pl
3. Po pierwszych dwóch Szkoleniach Organizator udostępnia Uczestnikom 2 (dwa) Testy na
stronie www.ekspertflotowyekstra.pl
4. Maksymalna punktacja z każdego testu to 30 pkt.
5. Czas na wykonanie Testów to 2 dni od ogłoszenia przez Organizatora udostępnienia
testów. Ogłoszenie udostępnienia Testów nastąpi drogą e-mail na adres podany w
formularzu zapisu na www.ekspertflotowyekstra.pl.

6. Czas na wypełnienie testu to maksymalnie 40 min. Dokładny czas zostanie podany przez
Organizatora w wiadomości e-mail do Uczestników Szkoleń.
7. Organizator przewiduje 1(jeden) Egzamin.
8. Po drugim szkoleniu Organizator wyśle do Uczestników wiadomość e-mail z informacjami
o kryteriach do wykonania Egzaminu.
9. Egzamin będzie bazował na narzędziu Spider i ma zostać wykonany w Prezentacji Power
point (maksymalna liczba slidów to 10) na temat zadany przez Organizatora.
10. Temat Egzaminu zostanie przekazany przez Organizatora w wiadomości e-mail wysłanej
do Uczestników.
11. Do Egzaminu mogą podejść tylko Uczestnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich
Szkoleniach i uczestniczyli w pierwszym i drugim Teście.
12. Kryteria oceny Egzaminu przygotowane są przez Organizatora.
13. Ocena Egzaminu punktowa: maksymalna liczba punktów: 30 pkt.

§5
[Kwalifikacja do Szkoleń, Testów i Egzaminu]
1. Organizator posiada pełną autonomię w zakresie kwalifikacji Uczestnika do udziału w Szkoleniach.
Organizator kwalifikuje do Szkoleń wszystkich zapisanych na www.ekspertflotowyekstra.pl
Uczestników, którzy wyrazili uprzednio właściwe zgody na przetwarzanie i środki komunikacji (zgoda
na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji Szkoleń)

§6
[Nagrody i sposób ich przyznania]
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Organizator przewidział łącznie 6 (sześć) nagród.
Nagrody są przewidziane dla finalistów edycji Szkolenia 2022 r.
Organizator przewiduje również przyznanie dyplomów dla finalistów Szkolenia z 2022 r.
Zwycięzcami są Uczestnicy, którzy uzyskali największą sumę punktów z pierwszego, drugiego
Testu i Egzaminu. Łączna maksymalna liczba punktów to 90.
Organizator wybiera 3 (trzech) Zwycięzców Szkolenia w 2022r. (1, 2, 3, miejsce) i przyznaje
nagrody: modelik samochodu Škoda o wartości 180 PLN (sto osiemdziesiąt złotych) oraz wino
o wartości 100 PLN (sto złotych).
Odbiór nagród będzie możliwy na gali finałowej 25.11.2022 r. lub Organizator wyśle je
pocztą.
Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią ani do
otrzymania jej równowartości pieniężnej.
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w związku z zasadami przyznawania Nagród
ustalonymi przez Organizatora.
Listę Zwycięzców ustala Organizator.
Nagrody w całości ufundowane są przez Organizatora.

§7
[Reklamacje]
1. Reklamacje dotyczące Szkoleńmożna składać:
a. pisemnie – osobiście albo pocztą tradycyjną na adres: Volkswagen Financial Services

Polska Sp. z o. o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub
b. pocztą elektroniczną na adres aleksandra.tabor-baca@vwfs.com.
2. Organizator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację na piśmie lub na innym trwałym nośniku,
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§8
[Komunikacja]
1. Komunikacja obsługowa odbywa się poprzez wysyłanie przez Organizatora informacji
elektronicznych na adres e-mail lub sms-ów na numer telefonu, który Uczestnik Szkoleń podał
podczas zapisu na www.ekspertflotowyekstra.pl.
§9
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ, 00-124 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
2. Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą się skontaktować
poprzez adres e-mail: IOD_VWFS@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Na potrzeby zorganizowania, przeprowadzenia Szkoleń i weryfikacji spełnienia warunków udziału
w Szkoleniach przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres
e-mail do korespondencji, numer telefonu, nazwa firmy.
5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w następujących celach:
a) Organizacja, przeprowadzenie Szkoleń, weryfikacja spełnienia warunków, podstawą jest
uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu możliwości wzięcia udziału w
Szkoleniach Uczestnikom spełniającym kryteria, o których mowa w Regulaminie oraz
wypełnienia obowiązków związanych z przeprowadzeniem Szkoleń (weryfikacji spełnienia
warunków, wydanie nagrody).
b) Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości
i podatków – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) Obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń w związku z udziałem Uczestnika w
Szkoleniach – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym

interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń lub
obrony przed roszczeniami;
d) Rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość rozpatrywania wniosków, żądań
i reklamacji Uczestnika oraz odpowiadania na nie.
e) Związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą Administratora,
w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem
ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem
Administratora jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności.
f) Archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzania
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem
Administratora jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów związanych z przeprowadzaniem Promocji lub zgodności działania
administratorów z przepisami prawa.
6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:
a) przez czas trwania Szkoleń – dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem Szkoleń,
weryfikacją spełnienia wymogów - jeżeli weźmie Pani/Pan udział w Szkoleniach;
b) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa – dla celów związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów
w zakresie rachunkowości i podatków;
c) do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w Szkoleniach – dla celów
obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji;
d) przez okres nie dłuższy niż najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej –
powyżej dla celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą
Administratora oraz archiwalnych.
7. Dane osobowe Uczestników będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji,
audytowe oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane
osobowe Uczestników mogą być także udostępnione organom nadzoru, innym podmiotom
uprawionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania;
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu Administratora;
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Szkoleniach.

§ 10

[Postanowienia Końcowe]
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian Regulaminu
w każdym czasie bez podania przyczyny w czasie trwania Szkoleń, o czym poinformuje
niezwłocznie Uczestnika mailem wysłanym na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu na
www.ekspertflotowyekstra.pl
2. Materiały reklamowe Szkoleń mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
wyłącznie postanowienia Regulaminu.
3. Szkolenia poddane są właściwości prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Szkoleń bez podania przyczyn. Informacja o
zakończeniu Szkoleń zostanie podana na Stronie www.ekspertflotowyekstra.pl z jednomiesięcznym
wyprzedzeniem.
5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Szkoleniach w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestnika w terminie 14 dni od
zaistnienia takiej przesłanki.

Data wejścia w życie Regulaminu: od 19.04.2022r.

