FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W AKCJI
„MAZDA MORE & MORE – PRODUKT MORE&MORE”
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AKCJI „MAZDA MORE & MORE – PRODUKT MORE&MORE”

Imię i Nazwisko Uczestnika
Nazwa Firmy Uczestnika (w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej)
Telefon Uczestnika
Adres Uczestnika
E-mail Uczestnika
Adres dla celów wysyłki Produktu More&More
Uwagi dla kuriera
Wybrany Produkt More&More*

Dodatkowe informacje o Produkcie More&More
– lokalizacja SPA

iRobot Roomba 680
Zestaw 2 walizek SAMSONITE
Konsola Sony PlayStation 4 (PS4)
z grą GRAN TURISMO SPORT

Kawa z nowym ekspresem DeLonghi
Voucher do SPA

Hotel Król Kazimierz
Hotel SPA_larnia w Puszczykowie
BUKOVINA Terma Hotel Spa

Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdrój
Hotel SPA Dr Irena Eris w Ostródzie
Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy Zdrój

Nazwa Autoryzowanego Podmiotu, od którego
Uczestnik zakupił Nowy Pojazd Mazda
Numer VIN Obecnego Pojazdu Mazda Uczestnika
Numer VIN lub numer zamówienia
Nowego Pojazdu Mazda
* Wykaz Produktów More&More stanowi załącznik 1 do Regulaminu.
W celu sprawdzenia dostępności danego Produktu More&More
sprawdź stronę internetową: www.produkt-more-more.pl

TWOJE ZGŁOSZENIE W 4 KROKACH:

Rejestracja
wniosku

Weryfikacja
dokumentów

Rejestracja
nowej Mazdy

Wysyłka
produktu

Handlowiec
Autoryzowanego Podmiotu
prześle zgłoszenie
do zespołu Mazda More&More

Zespół Mazda
More&More
sprawdzi Twój
wniosek

Po odbiorze nowej Mazdy
skontaktujemy się z Tobą
z prośbą o przesłanie skanu
dowodu rejestracyjnego.
Możesz też przesłać dokument
na mm@mazda-dealer.pl

Wybrany produkt
otrzymasz najpóźniej
po 30 dniach
od dostarczenia kompletu
dokumentów

POTRZEBNE DOKUMENTY:
• kopia dowodu rejestracyjnego Obecnego Pojazdu Mazda lub kopia dokumentu potwierdzającego, że pojazd został zbyty nie wcześniej
niż 3 miesiące przed datą zgłoszenia
• kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli Obecny Pojazd Mazda lub Nowy Pojazd Mazda został
nabyty w ramach działalności gospodarczej
• kopia umowy leasingu, jeżeli finansujesz zakup Obecnego Pojazdu Mazda lub Nowego Pojazdu Mazda w leasingu
• kopia dowodu rejestracyjnego Nowego Pojazdu Mazda, w którym jesteś wpisany jako właściciel.
Określenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Akcji „Mazda More&More – Produkt More&More”.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W AKCJI
„MAZDA MORE & MORE – PRODUKT MORE&MORE”
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AKCJI „MAZDA MORE & MORE – PRODUKT MORE&MORE”

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin akcji “Mazda More&More Produkt More&More” Wyrażam zgodę na udział w programie
lojalnościowym na zasadach określonych w Regulaminie Akcji - Produkt More&More.*
TAK

NIE

*Uprzejmie informujemy, że bez wyrażenia powyższej zgody nie będzie Pan/Pani mógł wziąć udziału w Akcji Produkt More&More.
Oświadczam, że:
a) nie jestem właścicielem ani użytkownikiem (w tym na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu) dwóch lub więcej
pojazdów marki Mazda (nie wlicza się Nowego Pojazdu Mazda),
b) nie jestem właścicielem ani użytkownikiem (w tym na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu) więcej niż pięciu
pojazdów osobowych dowolnej marki (nie wlicza się Nowego Pojazdu Mazda).
TAK

NIE

Data i podpis Uczestnika

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy: mm@mazda-dealer.pl lub telefoniczny: 61 6467186

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem podanych przez Pana/Pani danych?
Pragniemy poinformować, że administratorami Pana/Pani danych
osobowych są:
- Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia,
prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału
przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”) oraz
- Autoryzowany Podmiot, w którym złożyli Państwo Formularz zgłoszenia
uczestnictwa w akcji „MAZDA MORE & MORE – PRODUKT MORE&MORE”
(„Akcja”) będący autoryzowanym dealerem Mazda, którego dane
kontaktowe znajdują się w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda
https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/ .
W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mazda oraz
Autoryzowany Podmiot w następujących celach:
- realizacji Akcji, w tym rozpatrzenia Pana/Pani formularza zgłoszenia
uczestnictwa w Akcji, weryfikacji podanych informacji, umożliwienia
zakupu Produktu More & More oraz ewentualnych reklamacji;
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mazda lub Autoryzowanego
Podmiotu związanych z przestrzeganiem ich wewnętrznych regulacji
dotyczących sprawdzenia (audytu) przeprowadzonej Akcji oraz w celach
marketingowych, w tym dotyczących usług lub produktów dla wybranego
przez Pana/Panią modelu samochodu lub innych modeli, którymi mogą być
Państwo zainteresowani; oraz
- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
przepisów podatkowych.
Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pana/Pani dane?
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- w odniesieniu do realizacji Akcji - art. 6 ust. 1 lit b) 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,

„RODO”);
- w odniesieniu do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mazda lub
Autoryzowanego Podmiotu – art. 6 ust. 1 lit f ) RODO;
- w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6
ust. 1 lit. c) RODO.
Czym jest prawnie uzasadniony interes Mazda?
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda lub
Autoryzowany Podmiot jest marketing bezpośredni, w tym przekazywanie
informacji dotyczących usług i produktów oferowanych dla wybranego
przez Pana/Panią modelu samochodu lub innych modeli, którymi mogą
być Państwo zainteresowani. Dodatkowo, prawnie uzasadnionym
interesem realizowanym przez Mazda lub Autoryzowany Podmiot są
działania podejmowane w celu przestrzegania ich wewnętrznych regulacji
dotyczących sprawdzenia (audytu) prowadzonej Akcji.
Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
niezbędne do udziału w Akcji.
Jak może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Mazda?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:
1. w przypadku Mazda: z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem
email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu: +48 22 318 19 73,
adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa;
2. w przypadku Autoryzowanego Podmiotu wszelkie kwestie związane
z ochroną danych mogą Państwo zgłosić Dealerowi, którego dane
kontaktowe znajduje się na stronie Mazda https://www.mazda.pl/forms-v2/
znajdz-swojego-dealeraaso /
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Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
- w związku z udziałem w Akcji - przez okres Pana/Pani udziału w takiej Akcji,
a następnie a następnie do upływu terminów przedawnienia wynikających
z przepisów księgowych (6 lat);
- w celu marketingu - do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych;
- w celach związanych z przepisami prawa – do upływu okresu przedawnienia
roszczeń.

dostępna w Mazda).

Do kogo może się Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem
przez nas Pana/Pani danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?
Decyzje dotyczące Pana/Pani udziału w Akcji nie będą podejmowane
w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?
Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być
przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych
klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/
WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 (kopia klauzul jest

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy?
Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich
środków bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych.
Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Mazda lub Autoryzowany Podmiot
są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
i są zgodne z przyjętymi, odpowiednio, przez Mazda lub Autoryzowany
Podmiot ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi
zasadami i procedurami zarządzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:
a. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT,
partnerom świadczącym usługi nabyte w ramach Akcji (w tym hotelom
oferującym pakiety SPA), call center, instytucjom kredytowym, kurierom,
podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
b. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym
i sądom.
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INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW
DOTYCZĄCA AKCJI „MAZDA MORE&MORE – PRODUKT MORE&MORE”

Niniejsza informacja jest udzielana w związku z akcją promocyjną
„Mazda More&More – Produkt More&More” (dalej „Akcja”). Wyrazy
pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Akcji.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

1.

6.

Usługi posprzedażne: nie ma zastosowania. Gwarancja dot.
Produktów More&More:
Robot odkurzający iRobot Roomba 680
Szczegółowe zasady i warunki gwarancji na powyższy produkt
są zawarte w karcie gwarancyjnej znajdującej się wewnątrz
opakowania. Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie
internetowej: http://irobot.pl/pl/serwis

Główne cechy świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu
świadczenia
oraz
sposobu
porozumiewania
się
z konsumentem
Świadczenie Autoryzowanego Podmiotu przewidziane w
Regulaminie Akcji polega na przeniesieniu własności jednego
wybranego przez Uczestnika Produktu More&More na rzecz
Uczestnika (w przypadku Produktu More&More 1, 2, 3 lub 5)
lub świadczeniu usług przy pomocy osób trzecich zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Akcji (w przypadku
Produktu More&More 4), na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie Akcji. Główne cechy każdego Produktu More&More
zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu Akcji.

Zestawy dwóch walizek Samsonite (55 i 69 cm) z linii Cosmolite
Szczegółowe zasady i warunki gwarancji na powyższy produkt są
dostępne na stronie internetowej: www.samsonite.pl/pl/
naszagwarancja-jakosci.htm
Konsola Sony PlayStation 4 (PS4) Z GRĄ GRAN TURISMO SPORT
Szczegółowe zasady i warunki gwarancji na powyższy produkt są
dostępne na stronie internetowej: https://www.playstation.com/
pl-pl/legal/guarantee-for-repaired-or-replaced-product/

Porozumiewanie z Uczestnikiem w ramach Akcji będzie odbywać
się listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Akcji.
2.

Dane identyfikujące przedsiębiorcę, w szczególności
firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą,
i numer, pod którym został zarejestrowany, adres, pod
którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numer telefonu
przedsiębiorstwa
Dane Autoryzowanego Podmiotu (tj. autoryzowanego dealera
pojazdów marki Mazda, od którego Uczestnik zakupił Nowy
Pojazd Mazda oraz któremu złożył formularz uczestnictwa w Akcji
zgodnie z Regulaminem) są określone na stronie www.produktmore-more.pl.

3.

Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz
z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe
oraz jakiekolwiek inne koszty
Łączna cena (wynagrodzenie) za Produkt More&More (wraz
z podatkami oraz opłatami za dostarczenie) wynosi 1 zł.

4.

Treść usług posprzedażnych i gwarancji

Kawa z nowym ekspresem DeLonghi
Szczegółowe zasady i warunki gwarancji na powyższy produkt są
dostępne na stronie internetowej: http://www.extraservice.com.
pl/uslugi/naprawy-gwarancyjne/
7.

Dla uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator ani
Autoryzowany Podmiot nie udziela żadnej gwarancji na
jakikolwiek Produkt More&More

8.

Czas trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas
nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
– sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy
Nie ma zastosowania.

9.

Funkcjonalność treści cyfrowych oraz mających zastosowanie
technicznych środkach ich ochrony
Nie ma zastosowania.

10. Mająca znaczenie interoperacyjność treści cyfrowych ze
sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
Nie ma zastosowania.

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę
oraz
stosowana
przez
przedsiębiorcę
procedura
rozpatrywania reklamacji:
Zakupiony przez Uczestnika Produkt More&More zostanie
dostarczony Uczestnikowi zgodnie z § 5 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu
Akcji. Procedurę oraz zasady rozpatrywania reklamacji związanych
z Akcją określa § 6 Regulaminu Akcji.

5.

Przewidziana przez prawo odpowiedzialność za jakość
świadczenia

Data i podpis Uczestnika

W przypadku sprzedaży przez Autoryzowany Podmiot Produktu
More&More 1, 2, 3 lub 5, Autoryzowany Podmiot ponosi
odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu rękojmi za wady
zgodnie z art. 556 i następnymi Kodeksu cywilnego.
W przypadku sprzedaży przez Autoryzowany Podmiot Produktu
More&More 4, Autoryzowany Podmiot ponosi odpowiedzialność
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich
zobowiązań na podstawie art. 471 i następnych Kodeksu
cywilnego.
Powyższa informacja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
innych uprawnień, które mogą przysługiwać Uczestnikowi
w związku z Akcją.
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