
 

 
 

  Regulamin Akcji Promocyjnej Aplikacji SPECTRUM mobile Domu Ubezpieczeniowego Spectrum Sp. z o.o.  
 

I. Organizator Akcji Promocyjnej 
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. J. Kwiatka 15/1, 09-400 Płock, 
wpisana pod nr KRS 0000686973 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy KRS. 

II. Uczestnicy 
Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające zainstalowaną i zarejestrowaną aplikację SPECTRUM mobile. Do uczestnictwa w Akcji 
promocyjnej konieczne jest wyrażenie zgody na działania marketingowe. 
Z akcji promocyjnej wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby wykonujące czynności agencyjne na rzecz 
Domu Ubezpieczeniowego Spectrum. 

III. Zgody  
Uczestnicy akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych takich jak Imię i Nazwisko, adres, 
nr telefonu, adres email na potrzeby związane z przyznaniem nagród, ogłoszeniem wyników. Jednocześnie w ramach informacji o 
osobach nagrodzonych może zostać opublikowane wyłącznie Imię oraz nazwa i lokalizacja placówki Domu Ubezpieczeniowego 
Spectrum właściwej dla umowy ubezpieczenia przez osobę otrzymującą nagrodę. Informacje o Akcji Promocyjnej mogą być 
publikowane na stronie www Domu Ubezpieczeniowego Spectrum oraz mediach społecznościowych. 
Administratorem danych osobowych jest Dom Ubezpieczeniowy Spectrum. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych 
osobowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

IV. Przedmiot Akcji. 
Przedmiotem niniejszej Akcji jest zachęcenie klientów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum do korzystania z Aplikacji SPECTRUM 
mobile oraz poznania funkcjonalności i udogodnień z nią związanych. 

V.  Czas trwania 
Akcja Promocyjna trwa od 13 czerwca 2022 r. do 11 września 2022 r. do godziny 23:59. 

VI. Przebieg Akcji Promocyjnej. 
Udział w Akcji Promocyjnej polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadawane 1 raz w tygodniu osobom posiadającym 
zainstalowaną aplikację. Akcja Promocyjna odbywa się z wykorzystaniem aplikacji SPECTRUM mobile. 
W niniejszej Akcji Promocyjnej nagradzani będą uczestnicy, którzy spełnią opisane poniżej w warunki: 
1. Zainstalują aplikację SPECTRUM mobile.  
2. Zarejestrują aplikację SPECTRUM mobile. 
3. Udzielą odpowiedzi na pytanie z danego tygodnia Akcji Promocyjnej w aplikacji SPECTRUM mobile. 

VII. Nagrody 
Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:  
1. Nagrody Tygodnia - co tydzień 10 urządzeń Smart Band dla osób będących autorami wypowiedzi uznanych za najciekawsze w 

odpowiedzi na pytanie tygodnia w czasie trwania Akcji Promocyjnej. 
2. Nagroda Miesiąca - 1 hulajnoga przyznawana za najlepszą wypowiedź w ciągu każdego miesiąca trwania Akcji Promocyjnej. 
3. Nagroda Główna - 1 rower przyznany za najlepszą odpowiedź na pytania zadawane w czasie trwania całej Akcji Promocyjnej. 
Każdy z uczestników biorących udział w Akcji Promocyjnej ma możliwość otrzymania Nagrody Tygodnia w każdym tygodniu trwania 
akcji, szansę na otrzymanie Nagrody Miesiąca oraz szansę na otrzymanie Nagrody Głównej. 
Aktywność Uczestnika w każdym kolejnym tygodniu trwania Akcji Promocyjnej daje mu możliwość otrzymania Nagrody Tygodnia oraz 
zwiększa szanse na Nagrodę Miesiąca oraz Nagrodę Główną. 
Otrzymanie Nagrody Tygodnia nie wyłącza Uczestnika od możliwości brania udziału w kolejnych tygodniach Akcji Promocyjnej. 
Organizator Akcji Promocyjnej nie przewiduje możliwości zamiany nagród na sumy pieniężne. 
Wartość nagród w akcji nie przekracza progu, który spowoduje powstanie obowiązku odprowadzenia podatku. 
Odbiór nagród będzie dokonywał się w placówkach Domu Ubezpieczeniowego Spectrum, w których osoba otrzymująca nagrodę 
zawierała umowę ubezpieczenia lub w sposób indywidualnie ustalony z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej. 

VIII. Ogłaszanie wyników 
Osoby, otrzymujące nagrody zostają wyłonione po dokonaniu wyboru najlepszych odpowiedzi zdaniem Komisji Oceniającej. 
Ogłoszenie wyników będzie następowało: 
1. Dla Nagrody Tygodnia w poniedziałek następujący po zakończeniu danego tygodnia Akcji Promocyjnej 
2. Dla Nagrody Miesiąca – w drugi poniedziałek miesiąca następujący po zakończeniu każdego miesiąca konkursowego to jest 11 

lipca, 8 sierpnia i 12 września 2022 r., przy czym za miesiąc trwania Akcji Promocyjnej uznaje się czas od 13 czerwca do 10 lipca 
2022 r., od 11 lipca do 7 sierpnia 2022 r. oraz od 8 sierpnia do 11 września 2022 r. 

3. Dla Nagrody Głównej – przyznanie jej nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Akcji Promocyjnej 
Powiadomienie o nagrodzie nastąpi przez kontakt z Uczestnikiem wygrywającym nagrodę. Po potwierdzeniu przyjęcia nagrody wynik 
lub wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W zakresie danych osób wygrywających 
pojawi się Imię oraz określenie placówki Domu Ubezpieczeniowego Spectrum, w której otrzymujący nagrodę zawierał umowy lub 



 

 
 

umowę ubezpieczenia.     
IX.  Postanowienia końcowe 

Ogłoszone wyniki mają charakter wiążący. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane 
najpóźniej do dnia 22 września 2022 r. na adres siedziby Domu Ubezpieczeniowego Spectrum lub na adres mailowy 
reklamacje@dus.net.pl . 
W zakresie przetwarzania danych osobowych – dane użytkowników instalujących SPECTRUM mobile będą przetwarzane zgodnie z jej 
Regulaminem. 
Dane osoby otrzymującej nagrodę będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników, umożliwienia odbioru nagrody, jej 
realizacji oraz przez czas konieczny do ewentualnego przyjęcia potencjalnych i możliwych roszczeń. 
Informacje o laureacie w zakresie jego Imienia oraz placówki, w której zawierał umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Domu 
Ubezpieczeniowego Spectrum mogą pojawić się na stronie www oraz w mediach społecznościowych w związku z informowaniem o 
Akcji Promocyjnej. 
 
Płock, 31.05.2022 r. 
 
 
 

Klauzula informacyjna RODO. 
Na podstawie art.13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
Niniejsza klauzula informacyjna jest kierowana do osób biorących udział w Akcji Promocyjnej SPECTRUM mobile w dniach od 6 czerwca do 4 
września 2022 r. 
 
Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Kwiatka 15/1, NIP: 774-323-56-49, zarejestrowany pod Numerem KRS: 0000686973 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z udziałem w Akcji Promocyjnej aplikacji SPECTRUM mobile. 
 
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: 

dane.osobowe@dus.net.pl  
2. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres email. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia oraz udziału w Akcji Promocyjnej aplikacji SPECTRUM mobile 

organizowanej w dniach od 6 czerwca do 4 września 2022 r. podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w uzasadnionych przypadkach mogą być podmioty obsługujące zewnętrzne świadczące usługi 
na rzecz  Administratora (operator poczty elektronicznej, podmiot udostępniający serwery). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia, rozliczenia oraz realizacji przedmiotu Akcji Promocyjnej, przez 
czas konieczny do obsługi i rozliczenia akcji, promowania jej poprzez informowanie o wynikach. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania (o ile nie uniemożliwi to realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji celu przetwarzania danych w tym w szczególności obsługi udziału 
w Akcji Promocyjnej. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 
 
Płock 31.05.2022 r. 
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