
Regulamin akcji
„Szalupy ratunkowe dla Fundacji Dbam o mój zasięg”

§ 1.
Organizator

Organizatorem Akcji jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul.
T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000484436, o
kapitale zakładowym 11.244.200 PLN (wpłaconym w całości), NIP: 8971793639,
REGON: 022284492.

§2.
Zasady

W przypadku dobrowolnego pomniejszenia przez abonenta sieci „Mobile
Vikings” (na swojej karcie SIM) niewykorzystanej ilości transferu danych bez
zmiany ceny zakupionych pakietów transferu danych i w tym celu złożenia
poniższego oświadczenia poprzez formularz internetowy dostępny na stronie
Organizatora, Organizator przekaże za każde 30 GB, 60 GB lub 100 GB
odpowiednio kwotę 10 zł, 20 zł lub 33 zł na zakup produktów dla wybranej
rodziny w ramach Szalupy ratunkowej dla Fundacji Dbam o mój zasięg
www.dbamomojzasieg.pl

https://dbamomojzasieg.pl/


Oświadczenie

Abonent:

Numer telefonu:

Ilość GB: • 30 GB

• 60 GB

• 100 GB

Zaznacz właściwe.

Oświadczam, że:

1. jestem abonentem VikingCo sp. z o.o.;
2. jestem właścicielem numeru telefonu (lub numerów telefonów) w sieci

VikingCo sp. z o.o. wskazanego (lub wskazanych) na formularzu i karta
SIM (lub karty SIM) przypisana (lub przypisane) do tego numeru telefonu
(lub tych numerów telefonów) jest zarejestrowana (lub są
zarejestrowane) na mnie;

3. na wskazanym numerze telefonu (lub wskazanych numerach telefonów)
posiadam niewykorzystany transfer danych w zaznaczonej wysokości;

4. zgadzam się na pomniejszenie niewykorzystanej ilości transferu danych
we wskazanej wysokości na mojej karcie SIM (lub kartach SIM) bez
zmiany ceny zakupionych pakietów i rozumiem, że dostępny na karcie
SIM (lub kartach SIM) transfer danych zostanie pomniejszony o
wskazaną wysokość;

5. zgadzam się na rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych
zgodnie z powyżej zmienionymi dobrowolnie warunkami umowy (lub
umów) i rozumiem, że nie przysługuje mi prawo odstąpienia od
dokonanej zmiany warunków umowy (lub umów).

Akceptuję i składam powyższe oświadczenie.



§3.
Czas trwania

Akcja trwa od 01.08.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.

§4.
Ochrona danych osobowych

1. Biorąc udział w akcji uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest VikingCo Poland sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław).

3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez
e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo
Poland sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław.

4. Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu organizacji i
przeprowadzenia akcji. Dodatkowo dane osobowe będziemy przetwarzać:
w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w
celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług
oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa.

6. Dane będą przetwarzane maksymalnie do upływu terminu przedawnienia
roszczeń wynikających z akcji, a w zakresie danych przetwarzanych w
celu obsługi i rozliczeń, upływu okresu przedawnienia zobowiązań
podatkowych lub upływu okresu przechowywania dokumentacji
rachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018, poz. 800) i ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018, poz. 395).

7. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec



przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

8. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w
dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

9. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla
nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
przeprowadzenia akcji, a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością
wzięcia udziału w akcji.

§5.
Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na adres poczty elektronicznej
szalupyratunkowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres pocztowy
Organizatora w terminie 14 dni.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od
daty wpływu reklamacji.

3. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Organizator poinformuje
Uczestnika i przedstawi uzasadnienie decyzji.

§6.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w każdym czasie.
Informacja o odwołaniu zostanie opublikowania na stronie internetowej
Organizatora.


