
 
 

REGULAMIN PROMOCJI  
„ PRZEGLĄDAJ KORZYSTNIE" 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Przeglądaj 

korzystnie" (dalej „Promocja”). 
 
2. Organizatorem Promocji jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok zarejestrowana  
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118475, 
będąca podatnikiem VAT, posiadająca NIP 6870005556, REGON 370301150, kapitał 
zakładowy w wysokości 26 402 500,00  zł (dalej „Organizator”). 

 
3. Uczestnikami promocji „Przeglądaj korzystnie” są osoby fizyczne lub osoby prawne, które 

dokonają badania technicznego pojazdu o DMC do 3,5 t w Okręgowej Stacji Kontroli 
Organizatora, tj. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów nr RSA 002 w Sanockim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59 (dalej „Stacja 
Kontroli”). 

 
4. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 7 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,  

z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji ma prawo do zrealizowania uprawnień 
przyznanych mu na warunkach niniejszego regulaminu, w terminie jednego pełnego roku 
kalendarzowego licząc od dnia ich uzyskania, tj. od wykonania badania technicznego 
pojazdu, o którym mowa w ust. 3.  

 
5. Uczestnik realizuje uprawnienia, które przysługują mu w związku z udziałem  

w promocji „Przeglądaj korzystnie” w Zakładzie Obsługi Technicznej oraz na Stacji Paliw 
Organizatora, mieszczących się w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59. 

 
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na Stacji Paliw oraz  

w Zakładzie Obsługi Technicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok a także na stronie internetowej 
www.spgk.com.pl. 

 
7. W ramach organizowanej Promocji, Uczestnikom spełniającym warunki opisane w ust. 3, 

przysługuje specjalna zniżka na usługi świadczone przez Zakład Obsługi Technicznej  
a także na zakup paliwa PB95, BP98 oraz ON na Stacji Paliw Organizatora. 



 
§ 2 

Zasady i przebieg promocji 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w promocji „Przeglądaj korzystnie” jest przeprowadzenie badania 

technicznego pojazdu o DMC do 3,5 t w Stacji Kontroli Organizatora przy ul. Jana Pawła II 
59, w czasie obowiązywania promocji. 

2. Uprawniony pracownik Stacji Kontroli wyda Uczestnikowi kartę rabatową, na której zostanie 
zapisany numer rejestracyjny pojazdu oraz data wykonania badania technicznego. 

3. Otrzymana karta uprawnia jej posiadacza do skorzystania ze specjalnej zniżki w wysokości: 
a. 10 % na usługi napraw samochodowych świadczone przez Zakład Obsługi Technicznej 

w siedzibie Organizatora 
b. 10 % na usługi świadczone przez myjnię automatyczną Zakładu Obsługi Technicznej  

w siedzibie Organizatora 
c. 0,05 PLN za litr przy zakupie paliw: PB95, PB98 lub ON na Stacji Paliw w siedzibie 

Organizatora na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w terminie 
wskazanym w §1t ust. 4 Regulaminu. 

4. Uprawnienia wynikające z promocji dotyczą konkretnego pojazdu wskazanego w karcie 
rabatowej i tylko dla tego pojazdu mogą być realizowane. 

5. Zniżka, o której mowa w ust. 3 obowiązuje przez pełny rok kalendarzowy poczynając od dnia 
wykonania badania technicznego na Stacji Kontroli Organizatora. 

6. Pracownik naliczy zniżkę podczas wystawienia dokumentu zakupowego wyłącznie za 
okazaniem przez uczestnika karty rabatowej Organizatora. 

7. Karta rabatowa nie podlega wymianie. 
8. W przypadku zagubienia, kradzieży lub trwałego uszkodzenia karty rabatowej należy 

powiadomić o tym Organizatora, poprzez złożenie oświadczenia w placówce Organizatora, 
tj. na Stacji kontroli. Organizator ma możliwość wydania duplikatu utraconej karty. Za 
duplikat karty pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. 

 
§3 
 

Reklamacje 
 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez uczestników wyłącznie 

w formie pisemnej w sekretariacie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o. o. przy ul. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. 

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis podstaw 
reklamacji.  

3. Złożone przez uczestników Promocji reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia reklamacji do Sekretariatu SPGK Sp. z o.o.  

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub 
telefonicznie niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

5. Wszelkie spory dotyczące Promocji mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne 
właściwe miejscowo dla Organizatora. 

 
 

 

 



§4 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji (dalej: „Dane”) 
jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 
38-500 Sanok, telefon: 134647800, faks: 134648862, email: sekretariat@spgk.com.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Michał Hassinger, telefon: 134647835, e-mail: 
michal.hassinger@spgk.com.pl; 

3. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. 
4. Podstawą przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Wskazana podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 pkt f) 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). 

5. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. 
6. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, 

żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również 
prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu. 

7. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych nie 
będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji. 

 

 
§5 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu przez uczestnika Promocji. 
2. Osoby biorące lub chcące wziąć udział w Promocji mogą uzyskać dodatkowe informacje 

dotyczące jej zasad od pracowników Stacji Kontroli (tel.: 134647854). 
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu,  

a także zawieszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny  
z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub zawieszenie organizacji Promocji nie 
mogą naruszać praw uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia 
organizacji Promocji, chyba że leżałoby to w sprzeczności  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 
przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 

 
 
 


