Regulamin akcji „Viking Support” obowiązuje od 30.03.2020 do odwołania.

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji „Viking Support” (zwanej dalej „Akcją”) 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 numerze NIP: 8971793639 i REGON 022284492, kapitale zakładowym w wysokości 11.244.200 zł
wpłaconym w całości (zwana dalej ”Organizatorem”).

§ 2. Zasady Akcji
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3.
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Akcja prowadzona jest w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią koronowirusa
(COVID-19).
Osoba, która potrzebuje pomocy i wsparcia (dalej „Zgłaszający”) w zakresie potrzeb związanych z
bieżącymi sprawami życia codziennego (dalej „Wsparcie”) może zgłosić się telefonicznie do
Organizatora poprzez infolinię HelpDesk, a Organizator w jej imieniu podejmie próbę wyszukania, w tym
w ogólnodostępnych źródłach publikujących dane osób gotowych do pomocy i listę wolontariuszy,
osoby mogącej pomóc (dalej „Wolontariusz”) i skontaktuje się z Wolontariuszem w imieniu
Zgłaszającego w celu zorganizowania Wsparcia oraz w przypadku Wsparcia będzie pośredniczyć w
ewentualnym kontakcie pomiędzy Zgłaszającym i Wolontariuszem.
Warunkami do udziału w Akcji są:
a. zgoda na udział w Akcji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
b. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Akcji, w tym na kontakt
telefoniczny i przekazanie swoich danych osobowych odpowiednio Zgłaszającemu lub
Wolontariuszowi.
Organizator w ramach Akcji nie gwarantuje pomocy i Wsparcia Zgłaszającemu i nie świadczy jej
bezpośrednio, a jedynie – zgodnie z ust. 2 – za zgodą Zgłaszającego podejmuje próbę wyszukania
Wolontariusza skłonnego do udzielenia Wsparcia oraz w przypadku znalezienia Wolontariusza
pośredniczy w kontakcie pomiędzy Zgłaszającym a Wolontariuszem.
Organizator nie odpowiada za działania lub zaniechania Wolontariusza (w tym udzieloną przez niego
pomoc), który sam podejmuje decyzję o Wsparciu i działa wyłączenie w swoim imieniu, a także nie
odpowiada za działania lub zaniechania Zgłaszającego, działając wyłącznie za jego zgodą w jego imieniu.
Numery HelpDesk Organizatora dostępne są na stronie internetowej www.mobilevikings.pl.
Akcja organizowana jest wyłączenie na terytorium Polski.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Organizatora opublikowanego na
stronie internetowej Organizatora www.mobilevikings.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub jego odwołania w
każdym czasie. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na ww. stronie
internetowej Organizatora.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP:
8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
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.
III. Cele przetwarzania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do celów przeprowadzenia akcji, a podstawą przetwarzania jest
dobrowolnie wyrażona zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy, zgodnie z przepisami prawa, przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przetwarzania
Dane osobowe w niezbędnym do tego celu zakresie będą przetwarzane maksymalnie do upływu terminu
przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzonej akcji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
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.
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.
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.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia akcji jest dobrowolne, ale jest konieczne do jej
przeprowadzenia i jest wymogiem umownym.

