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Regulamin akcji promocyjnej  
„Pełny bak w prezencie” 

 

Data ogłoszenia Regulaminu: 22.11.2022r 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków akcji promocyjnej pn. „Pełny 

bak w prezencie” (zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją”), co ma związek z nawiązaniem 
przez Klienta pierwszego kontaktu za pośrednictwem serwisu internetowego 
https://motofinansowanie.pl/ lub mediów społecznościowych Organizatora, a finalnie 
dokonaniem zakupu samochodu, po dokonaniu wyboru odpowiedniej dla Klienta formy 
finansowania. Klient, który dokonana w taki sposób zakupu samochodu otrzyma kartę 
paliwową przedpłaconą na zatankowanie zakupionego pojazdu. Szczegółowe warunki akcji 
promocyjnej określone są poniżej. 

2. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2022, poz. 888 t.j. z późn. zm.) i nie podlega regulacjom 
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  

3. Organizatorem Akcji jest ML Partners sp. z o.o. – spółka kapitałowa z siedzibą w Warszawie, 
ul. Polki 1A/20, 02-826 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929370, NIP: 
9512528737, REGON: 520306765. 
 

§ 2 
Definicje użyte w Regulaminie 

 
1. Akcja – akcja promocyjna, która startuje od dnia 22.11.2022r  i polega na tym, że Klienci, którzy 

od startu promocji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: 
https://motofinansowanie.pl/ lub za pośrednictwem mediów społecznościowych 
Organizatora, pozostawią kontakt e-mailowy lub telefoniczny i finalnie, dokonają zakupu 
wybranego samochodu, przy wybranej formie finansowania pojazdu, otrzymają nagrodę w 
postaci karty paliwowej.  

2. Organizator – ML Partners sp. z o.o. 
3. Uczestnicy Akcji – Klienci, którzy poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: 

https://motofinansowanie.pl/ lub za pośrednictwem mediów społecznościowych 
Organizatora pozostawią kontakt e-mailowy lub telefoniczny i finalnie, dokonają zakupu 
wybranego samochodu, przy wybranej formie finansowania pojazdu. Uczestnik, aby wziąć 
udział w Akcji musi spełnić łącznie następujące warunki: 
a) w przypadku osób fizycznych – posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) zostawić kontakt telefoniczny lub e-mailowy za pośrednictwem formularza dostępnego na 

stronie internetowej https://motofinansowanie.pl/ lub za pośrednictwem mediów 
społecznościowych Organizatora, w celu złożenia zamówienie na dowolny model 
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samochodu i zawrzeć umowę zakupu pojazdu przy wyborze dostępnej formy 
finansowania, wpłacić zaliczkę (jeżeli taki obowiązek wynika z postanowień zawartej 
umowy), a także odebrać samochód, 

c) wyrazić zgodę na wzięcie udziału w Akcji - zgoda marketingowa oraz zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu). 

4. Nagroda – karta paliwowa przedpłacona z limitem kwotowym 300 zł brutto. Karta stanowi 
dodatek do zawartej z Klientem umowy, zgodnie z dokonanym wyborem formy finansowania 
zakupu pojazdu, w związku z prowadzonymi przez Organizatora działaniami marketingowymi.  

5. Karta paliwowa przedpłacona (karta TANKBANK), zwana dalej „Karta paliwowa” - karta wydana 
przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i będąca jego własnością ̨oznaczona logo Polskiego 
Koncernu Naftowego ORLEN S.A., stanowiąca formę ̨„elektronicznej gotówki", do której jako 
limit wpisana jest wartość brutto określona w złotówkach, umożliwiająca zakup produktów i 
usług po realizacji transakcji z użyciem karty paliwowej przedpłaconej w zakresie ustalonego 
limitu. Po wyczerpaniu ustalonego limitu karta paliwowa przedpłacona nie podlega zwrotowi 
do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  

6. Regulamin – niniejszy Regulamin akcji promocyjnej. 
 

§ 3  
Okres obowiązywania Akcji 

 
1. Rozpoczęcie Akcji następuje w dniu 22.11.2022r, a jej zakończenie to dzień 31.12.2022 r. 
2. Dniem przystąpienia do Akcji jest dzień, w którym następuje przesłanie wypełnionego 

formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://motofinansowanie.pl/ 
lub nawiązanie takiego kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora.  
 

§ 4 
Przebieg Akcji 

 
1. Każdy Uczestnik Akcji w rozumieniu definicji określonej w niniejszym Regulaminie (§ 2 ust. 3), 

otrzyma Nagrodę, poczynając od dnia startu Akcji, przy uwzględnieniu dnia, w którym 
przystąpił do Akcji.  

2. Uczestnicy Akcji otrzymają informację o przyznaniu prawa do Nagrody (warunkiem wydania 
Nagrody jest odbiór samochodu), a także procedurze jej realizacji w drodze korespondencji 
mailowej w terminie najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy związanej z zakupem 
samochodu, uwzględniającej wybraną formę finansowania.  

3. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 

§ 5 
Nagroda 

1. W przypadku przyznania Uczestnikowi Akcji Nagrody, ma on obowiązek wysłać na adres e-mail 
Organizatora tj. biuro@motofinansowanie.pl, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia o przyznaniu na jego rzecz Nagrody, oświadczenia o odbiorze Nagrody 
zawartego w wiadomości e-mail, o następującej treści: 
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Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Organizatora o przyznaniu nagrody w postaci 
karty paliwowej o limicie 300 zł brutto. 
 W związku z powyższym, wyrażam zgodę na odbiór karty poprzez jej wysyłkę kurierem 
najpóźniej 30 dni od daty odebrania samochodu.  

2. W przypadku przyznania Nagrody osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 
Organizator może wystąpić także o przekazanie innych informacji w celu spełnienia 
obowiązków podatkowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres US). 

3. W razie braku przesłania przez Uczestnika Akcji oświadczenia z ust. 1 powyżej i innych 
informacji, o których mowa w ust. 2 - w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od 
Organizatora, Uczestnik Akcji traci prawo do Nagrody. 

4. Organizator przekaże Uczestnikowi Akcji Nagrodę poprzez jej wysyłkę kurierem najpóźniej 30 
dni od daty odebrania samochodu. Organizator ponosi w tym zakresie koszty wysyłki.  

5. Nagrody podlegają ̨ opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dn. 26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021, poz. 1128 z późn. zm.).  

6. Nagroda, którą otrzyma Uczestnik Akcji prowadzący działalność gospodarczą (w formie JDG 
lub spółki osobowej czy kapitałowej), stanowi przychód z jego działalności gospodarczej. 
Organizatora nie obciążają ̨ obowiązki związane z występowaniem w roli płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych ani obowiązki informacyjne na rzecz 
organów podatkowych.  

7. Nagroda, którą otrzyma Uczestnik Akcji nieprowadzący działalności gospodarczej, stanowi 
przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Obowiązek opodatkowania nagrody spoczywa na Uczestniku Akcji. 
Organizator wystawi informację PIT-11, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Nagroda uzyskana przez Uczestnika Akcji nie może zostać przekazana (scedowana) na rzecz 
osoby trzeciej.  

§ 6 
Komisja  

 
1. Komisja sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji, składa się z dwóch członków: 
• Krystian Młyński – doradca ds. finansowania oraz 
• Rafał Leśniak – doradca ds. finansowania. 
2. Członkowie Komisji podejmują wszelkie działania związane z przebiegiem Akcji wspólnie, 

dbając o jej przejrzystość i transparentność. 
 

§ 7 
Reklamacje 

 
1. Reklamacje co do przebiegu Akcji w formie pisemnej mogą być zgłaszane na adres 

Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu lub w formie elektronicznej: 
biuro@motofinansowanie.pl w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia wydania Nagrody.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
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3. W reklamacji powinno znaleźć się: imię, nazwisko/nazwa oraz adres Uczestnika Akcji, a także 
dokładny opis i podanie przyczyny reklamacji. 

4. Komisja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
5. W przypadku podjęcia decyzji przez Komisję działającą wspólnie z Organizatorem, decyzja ta 

jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika Akcji o sposobie rozstrzygnięcia 
reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.  
 

§ 8 
Zasady korzystania z karty paliwowej 

1. Karty paliwowe będą używane w transakcjach dokonywanych według cen faktycznie 
obowiązujących w chwili użycia karty. 

2. Realizacja transakcji przy użyciu kart paliwowych następuje wyłącznie na stacjach paliw sieci 
„Orlen S.A.” (zwany dalej „Operatorem”), które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

3. Jako paliwo rozumie się każde paliwo dostępne w ofercie Operatora na stacjach paliw 
akceptujących obsługę kart paliwowych (dalej: „Paliwo”).  

4. Uczestnik realizuje zapłatę kartą paliwową w kasie stacji paliw Operatora podczas płatności za 
Paliwo poprzez okazanie Karty (dalej: „Transakcja”); każda Transakcja dokonana przy użyciu 
Karty powoduje zmniejszenie dostępnego limitu o kwotę tej Transakcji, w przypadku, gdy limit 
na karcie jest niższy niż cena zatankowanego Paliwa skorzystanie z karty paliwowej możliwe 
jest tylko po uprzednim zapłaceniu kwoty stanowiącej pozostałą cześć ceny.  

5. Kartą paliwową można zapłacić ́ tylko i wyłącznie za zatankowane Paliwo w ramach limitu 
przyznanego na karcie paliwowej, tj. 300 zł brutto.  

6. Karta paliwowa jest ważna w okresie wskazanym na samej karcie, niewykorzystanie 
dostępnego w tym okresie limitu nie uprawnia Uczestnika do jakichkolwiek roszczeń o zwrot 
niewykorzystanej kwoty.  

7. Operator będzie akceptował tylko oryginalne karty paliwowe; w przypadku utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia karty paliwowej, po jej otrzymaniu, duplikaty nie będą ̨ wydawane, a 
okazicielowi karty paliwowej nie przysługują ̨jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

8. Kopia lub jakakolwiek inna reprodukcja karty paliwowej nie będzie honorowana przez 
Operatora, to samo dotyczy karty paliwowej zniszczonej lub nieczytelnej, lub co do której 
ważności istnieją uzasadnione obawy.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub za szkody spowodowane 
pośrednio przez zakup Paliwa przy użyciu karty paliwowej, czy też bezpośrednio przez 
zakupione w ten sposób Paliwo.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość realizacji Transakcji przy użyciu 
Karty przez Operatora, jak również ̇ za odmowę dokonania Transakcji przez Operatora; 
Organizator nie odpowiada także za sytuacje, w których skorzystanie z karty paliwowej nie 
będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Operatora (awaria terminala itp.).  

11. Za karty paliwowej można skorzystać w ciągu dwóch lat poczynając od daty jej wydania lub jej 
ważność kończy się w dniu podanym na awersie karty paliwowej. Szczegółowe informacje w 
tym zakresie dostępne są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych 
Przedpłaconych (Kart TANKBANK): 
https://flota.orlen.pl/Content/Pliki//tankbank/OWS_TANKBANK_2018.pdf.  



 5 

 
§ 9 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest ML PARTNERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Polki 1A/20, 02-826 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929370, NIP: 
9512528737, REGON: 520306765. 

2. Z administratorem danych można kontaktować się: 
a) pod adresem korespondencyjnym: ul. Polki 1A/20, 02-826 Warszawa; 
b) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@motofinansowanie.pl . 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w Akcji i na wszystkich etapach Akcji, 

aż do wydania Nagrody, w szczególności chodzi tutaj o takie dane jak: 
• imię i nazwisko, 
• numer telefonu, 
• adres e-mail, 
• adres zamieszkania/siedziby.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 
wzięcia udziału w Akcji. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, na podstawie oraz przez okres: 
a) prowadzenia działań marketingowych związanych z organizacją Akcji na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do 
czasu cofnięcia takiej zgody, 

b) przeprowadzenia Akcji, wydania nagrody, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres trwania Akcji,  

c) realizacji obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagród w Akcji (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) – przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego, 

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Akcją, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres wynikający z art. 
118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być 
dłuższy.  

6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do danych, 
ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania i 
przenoszenia danych. Dodatkowo taka osoba ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce 
organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować 
się w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 
3) telefonicznie: (22) 531 03 00. 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie 
przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.  
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7. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z 
administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w celu realizacji zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie: 

a) usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymywanie systemów 
informatycznych; 

b) usług księgowych; 
c) obsługi poczty tradycyjnej, recepcji; 
d) usług prawnych i doradczych.  
8. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do 

państw trzecich. Jednak w przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich, 
nastąpi to z zachowaniem określonych środków (tj. na podstawie decyzji stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję UE lub na podstawie stosownych 
gwarancji, art. 44 i nast. RODO). 

9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane nie będzie podlegać decyzji, która opiera się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec niej 
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.  

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Akcji z 
zastrzeżeniem, że będą uznawane uprawnienia nabyte przez Uczestników Akcji przed 
dokonaniem zmiany.  

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia wśród 
Uczestników Akcji.  

3. Regulamin Akcji dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora - 
https://motofinansowanie.pl/. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą ̨
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, w przypadku Konsumentów spory 
sądowe, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i 
miejscowej, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.  

 

Załącznik: 

1/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w Akcji – zgoda marketingowa oraz zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.  
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Załącznik nr 1 
 

Wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Akcji 
 
  
 Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na udział w akcji promocyjnej prowadzonej przez 
ML Partners sp. z o.o. pn. „Pełny bak w prezencie”.  
  
Złożenie niniejszego oświadczenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu akcji 
promocyjnej „Pełny bak w prezencie”. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu 
realizacji założeń Akcji i przyznania nagrody. 

 

Miejsce, data, podpis (w przypadku osób prawnych, podpis składa osoba upoważniona): 
……………………………………………………………… 

 
 
Zgoda marketingowa 
�!Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ML Partners sp. z o.o. informacji o treściach marketingowych 
oraz handlowych, mających związek z Akcją promocyjną pn. „Pełny bak w prezencie” w formie 
elektronicznej (e-mail, SMS) oraz połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne).  
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
�!Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - ML Partners 
sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej pn. „Pełny bak w prezencie”, co ma związek z 
działaniami marketingowymi podejmowanymi w tym zakresie przez Administratora polegającymi na 
wysyłaniu na podany adres e-mail materiałów marketingowych, kierowanie zaproszeń na wydarzenia 
lub inne aktywności organizowane przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.  
 
 
 


