REGULAMIN UDZIAŁU OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW i KURSANTÓW
W PROGRAMIE „Mistrzowie w drodze”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem Programu „Mistrzowie w drodze” (dalej: Program”) jest fundacja
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy
ul. Mokotowskiej 51/53/57, kod 00-542, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000223179, NIP 526-282-31-88, REGON 015897895, zwana dalej „Organizatorem”.
Partnerem Programu „Mistrzowie w drodze” jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, kod 80-718, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000106150, o kapitale zakładowym
opłaconym w całości w wysokości 184.873.362,00 PLN, NIP 583-000-09-60, REGON
190541636, zwana dalej „Grupą LOTOS”.
2. Celem Programu jest edukacja i podnoszenie umiejętności w zakresie bezpiecznej
jazdy.
3. Program organizowany jest na terenie całego kraju.
4. Program trwa od dnia 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: „Okres Trwania
Programu”).
5. Przyjmowanie zgłoszeń Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kursantów chętnych do
udziału w Programie odbywa się w terminie od 5 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
6. Fundatorem nagród w Programie jest Grupa LOTOS.
§2 [UCZESTNICY PROGRAMU]
1. Uczestnikami Programu mogą być:
a) Ośrodki Szkolenia Kierowców (dalej „OSK”);
b) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, odbywające
kurs w OSK, który przystąpił do Programu (dalej „Kursanci”).
2. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby, które brały udział w organizacji Programu
po stronie Organizatora i Grupy LOTOS (Dyrektorzy, Szefowie i Pracownicy Biura
Sponsoringu, Wydarzeń i CSR Grupy LOTOS).
3. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Warunkiem przystąpienia do Programu:
a) przez OSK – jest wypełnienie zgłoszenia na stronie www.brd.org.pl/mistrzowie-wdrodze/;
b) przez Kursanta – jest:

(i)

wypełnienie
zgłoszenia
zamieszczonego
na
stronie
www.brd.org.pl/mistrzowie-w-drodze/, w którym należy podać: imię
i nazwisko, nazwę OSK który przystąpił do Programu (oraz jego dane
adresowe, nr NIP, REGON), jak też kontaktowy adres e-mail, telefon, oraz
wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą
w Formularzu);
(ii) przystąpienie do testu on-line („Test”) dostępnego na stronie
www.brd.org.pl/mistrzowie-w-drodze/ w okresie od 1 sierpnia 2021 do
5 września 2021 i uzyskanie wyniku gwarantującego wpisanie na listę
uczestników szkolenia. Na listę uczestników szkolenia wpisani zostaną
kursanci, którzy uzyskali najwyższe noty z testu.
5. Przy ustalaniu not z Testu bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych za
poprawne odpowiedzi, czas w jakim Test był wypełniony oraz kolejność zgłoszeń do
udziału w Programie.
§3 [SZKOLENIE]
1. Nagrodą dla Kursantów jest udział w szkoleniu w zakresie doskonalenia techniki jazdy
samochodem osobowym („Szkolenie”), które odbędzie się na terenie wybranego przez
Organizatora Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy (maksymalnie 5 ośrodków).
2. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B.
3. Nagroda, o której mowa w ust. 1, przysługiwać będzie od min. 25 do max. 45
Kursantom, którzy uzyskają najlepsze noty z Testu. Lista nagrodzonych Kursantów
zostanie opublikowana do dnia 10 października 2021.
4. Wszyscy Kursanci, którzy uzyskali prawo do nagrody, zostaną powiadomieni o decyzji
najpóźniej do dnia 10 października 2021 r. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na
adres wskazany w Formularzu.
5. Kursant jest zobowiązany do wysłania (z adresu, na który nadeszło powiadomienie
o zakwalifikowaniu się do szkolenia)w terminie trzech dni od otrzymania informacji
o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, na adres: mistrzowiewdrodze@brd.org.pl
wiadomości e-mail zawierającej:
1) dane osobowe Kursanta w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania
oraz
2) potwierdzenie udziału w Szkoleniu.
6. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Kursanta w wyznaczonym terminie
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 powyżej, Kursant ten traci prawo do
Szkolenia.
7. Szkolenie, które nie odbędzie się ze względu na wystąpienie sytuacji
nieprzewidzianych, takich jak pandemia, klęski żywiołowe itp., zostanie zaplanowane
w innym terminie.
8. Wartość Szkolenia nie przekracza kwoty 2.000 zł i w związku z charakterem Programu
(nauka o bezpieczeństwie) wartość nagrody podlega zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy
o PIT.

9. Uczestnicy Programu nie mają prawa do wymiany Szkolenia na innego rodzaju
gratyfikację ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za Szkolenie.
10. Uczestnik Szkolenia nie ma prawa do przeniesienia prawa do uczestnictwa w nim na
osoby trzecie.
11. Brak skorzystania ze Szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora pozbawia
Uczestnika prawa do Szkolenia, chyba że Organizator postanowi inaczej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania lub
odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności
w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych
danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został
poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których
mowa w Regulaminie, pomimo złożenia oświadczenia o spełnianiu tych warunków.
13. W przypadkach wykrycia przez Komisję lub Organizatora działań Uczestnika
niezgodnych z Regulaminem (w tym niespełnienia warunków udziału w Programie) lub
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym próby wpływania na
przyznanie Nagród w sposób niedozwolony lub stawienia się po odbiór Nagrody
w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków odurzających, dany
Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie lub pozbawiony prawa do
Nagrody, bez względu na etap Konkursu.

§4 [PRZEBIEG PROGRAMU]
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Programu oraz
zakwalifikowania Uczestników do Szkolenia, Organizator powoła Komisję w składzie:
przedstawiciel Grupy LOTOS, przedstawiciel Organizatora oraz Instruktor techniki
jazdy wybrany przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
2. Ośrodki Szkolenia Kierowców, które zgłoszą się do Programu:
• w trakcie trwania Programu na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail będą
otrzymywać materiały edukacyjne przygotowywane w ramach Programu,
• zostaną wpisane na listę uczestników Programu zamieszczoną na stronie
www.brd.org.pl/mistrzowie-w-drodze/.
3. Każdy z pierwszych pięciu Ośrodków Szkolenia Kierowców, które zaangażują
w program największą liczbę Kursantów, otrzyma po jednym (1) voucherze na
szkolenie dla instruktorów nauki jazdy realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia
Techniki Jazdy.
4. Voucher, o którym mowa w ust. 3, podlega opodatkowaniu jak dochody z działalności
gospodarczej.
§5 [REKLAMACJE]
1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora:
Krajowe
Centrum
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego,
Warszawa, ul. Mokotowska 51/53/57, kod 00-542 lub adres e-mail:
mistrzowiewdrodze@brd.org.pl

2. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Mistrzowie w drodze” oraz
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia
lub wpływu do Organizatora.
4. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji, jaką zastosował przy składaniu
reklamacji (list polecony lub e-mail).
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. Podmiotem wyłącznie
odpowiedzialnym za zgłaszane roszczenia będzie Organizator.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 – zwane dalej „RODO”), przekazanych na potrzeby
realizacji Programu jest fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
ul. Mokotowska 51/53/57, 00-542 Warszawa, tel. 22 6271336, e-mail:
biuro@brd.org.pl.
1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Programu w celu zamieszczenia listy Uczestników Szkolenia na
Stronie Programu www.brd.org.pl/mistrzowie-w-drodze/, przyznania nagród oraz
w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, jak
też w związku z wypełnieniem innych obowiązków prawnych ciążących na
Organizatorze oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej
wynikających.
2. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych drugiej Strony
w celach wskazanych powyżej jest:
a) zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami
o rachunkowości,
c) prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym
kategoriom odbiorców:
a) Grupie LOTOS oraz Ośrodkowi Doskonalenia Techniki Jazdy,
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, w tym
m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby
realizacji Programu, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,
c) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora, w tym firmom kurierskim
i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień i dostarczania
korespondencji), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Organizatora

4.

5.

6.

7.

(w związku ze świadczeniem usług doradztwa dotyczących Programu), przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem
i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być także udostępniane
podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji
skarbowej.
Dane przetwarzane będą przez czas trwania Programu, a po jego zakończeniu przez
czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Programem oraz przez czas
zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami
dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. W przypadku danych zebranych na
podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody pozyskanej na ich
przetwarzanie.
Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do wycofania zgody, w zakresie jakim podstawą przetwarzania danych jest
zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody
może nastąpić w dowolnym momencie.
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w zakresie, w jakim podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na
adres poczty elektronicznej biuro@brd.org.pl lub pisemnie na adres Krajowe
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dopiskiem „ochrona danych”.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe
wskazane zostały powyżej.
Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

§7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Programu do
podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników lub Kursantów oraz
usuwania zgłoszeń Uczestników i Kursantów, jeżeli decyzje te będą niezbędne do
zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu zwłaszcza w odniesieniu do art. 3 ust
12 i 13. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi i Kursantowi przysługuje
reklamacja na zasadach opisanych §5 Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników.
3. W trakcie trwania Programu treść Regulaminu Programu będzie dostępna do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej www.brd.org.pl.
4. W kwestiach dotyczących przebiegu Programu nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
5. Zgłoszenie udziału w Programie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Uczestnika
jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

