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REGULAMIN KLUBU 
„KLUB REKORDOWYCH PRZEBIEGÓW TOYOTY” 

 

I. DEFINICJE 

1. „Klub” – pod nazwą „Klub Rekordowych Przebiegów Toyoty”. 

2. „Organizator Klubu” – agencja Clos Brothers SA z siedzibą w Warszawie   

ul. Czerniakowska 71, działająca na zlecenie Toyota Central Europe sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorskiej 5. 

3. „Regulamin” – regulamin działania Klubu, który określa zasady działania Klubu,  

w tym warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników Klubu oraz prawa  

i obowiązku Organizatora Klubu. 

4. „Uczestnik” – osoba, która w sposób określony w Regulaminie Klubu została przyjęta 

do Klubu. 

5. „Przebieg” – liczba kilometrów wskazanych na liczniku samochodu marki Toyota. 

6. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem klubrekordowtoyoty.pl, 

zawierająca wszelkie informacje i możliwość rejestracji w Klubie. 

7. „Formularz” – formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na Stronie, który zawiera dane 

niezbędne do potwierdzenia przystąpienia do Klubu. 

8. „Poziomy Rekordzistów” – 4 poziomy rekordowych przebiegów, do których 

kwalifikowany jest Uczestnik w momencie przystąpienia do Klubu.   

9. „Nagrody” lub „Atrybuty Rekordzisty” – nagrody rzeczowe otrzymywane przez 

Uczestników za osiągnięcie każdego z Poziomów Rekordzistów. 

 

II. CEL I CZAS TRWANIA KLUBU 

1. Klub jest stworzony w celu promowania samochodów marki Toyota,  

a w szczególności ich trwałości i jakości.  

2. Klub dedykowany osobom, które są właścicielami Toyot z wysokim Przebiegiem i ma 

na celu wynagradzanie ich. 

3. Klub rozpoczyna swą działalność dnia 01.08.2022 r. i działa do odwołania, jednakże 

nie krócej niż do dnia 31.07.2023 r. 

 
III. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU 

1. Uczestnikiem Klubu może zostać każda osoba, która spełnia następujące 

warunki: 

a.  jest właścicielem samochodu marki Toyota, którego przebieg wynosi co 

najmniej 200 000 km, 

b. ma ukończone 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
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c. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej,  

d. samochód, o którym mowa powyżej, jest zarejestrowany w Polsce i ma 

aktualne badania techniczne.  

 
2.  W celu przystąpienia do Klubu należy: 

a. wypełnić Formularz dostępny na Stronie www.klubrekordowtoyoty.pl  

w sposób kompletny i zgodny z prawdą, zrobić zdjęcie tablicy rozdzielczej 

z widocznym i czytelnym przebiegiem samochodu,  
b. wysłać wypełniony Formularz z dołączonym zdjęciem Przebiegu poprzez 

wybranie przycisku WYŚLIJ, 

c. sprawdzić pocztę e-mail, której adres został podany w Formularzu,  

i potwierdzić chęć przystąpienia do KLUBU, klikając w podany w mailu link 

(wiadomość może znaleźć się w skrzynce NIECHCIANE lub SPAM). Link jest 

aktywny przez 14 dni. Po tym czasie nie ma już możliwości potwierdzenia 
danych. W celu otrzymania kolejnego linka, należy ponownie wypełnić  
i wysłać formularz zgłoszeniowy. 

3. Organizator po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa powyżej, weryfikuje 

podane w Formularzu dane i jeśli dane są poprawnie zweryfikowane, na skrzynkę 

Uczestnika wysyłany jest mail potwierdzający przystąpienie do Klubu. 

Przystępując do Klubu w sposób określony w pkt 2 powyżej, Uczestnik 

potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Klubu oraz akceptuje jego 

postanowienia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku podjęcia podejrzenia co do 

prawdziwości przekazanych w związku z uczestnictwem w Klubie danych lub 

załączonego zdjęcia, wystąpienia do Uczestnika z żądaniem przesłania zdjęcia 

innych dokumentów potwierdzających własność lub przebieg pojazdu. 

 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE 

 
1. W momencie przesłania Formularza potwierdzającego przystąpienie do Klubu 

Uczestnik kwalifikowany jest, w zależności od Przebiegu, do jednego z czterech 

Poziomów Rekordzistów:  

 poziom pierwszy:  

BRĄZ – przebieg samochodu w przedziale 200 000 – 299 999 km; 

 poziom drugi:  

SREBRO – przebieg samochodu w przedziale 300 000 – 399 999 km; 
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 poziom trzeci:  

ZŁOTO – przebieg samochodu w przedziale 400 000 – 499 999 km; 

poziom czwarty: PLATYNA – przebieg samochodu w przedziale 500 000 - ∞ km. 

2. Kwalifikacja Uczestnika do jednego z czterech Poziomów Rekordzistów skutkuje 

otrzymaniem Nagrody przypisanej dla danego Poziomu Rekordzisty wskazanych 

w ust. IV poniżej. 

3. Uczestnik zakwalifowany do danego poziomu może ponownie dokonać 

rejestracji poprzez przesłanie Formularza w sytuacji, gdy Przebieg jego 

samochodu przekroczył górną wartość zdefiniowaną dla danego poziomu i tym 

samym otrzymać Nagrodę przypisaną do kolejnego Poziomu Rekordzistów, np. 

jeżeli Uczestnik zgłosił swój samochód marki Toyota z Przebiegiem 210 000 km,  
w momencie, gdy Przebieg samochodu osiągnął 300 000 km, ma prawo ponownie 

przesłać Formularz, zakwalifikować się do kolejnego Poziomu Rekordzistow  
i otrzmać Prezent właściwy dla tego Poziomu.  

 

V. NAGRODY I SPOSÓB ICH WYDANIA 

1. Nagrody przewidzianie w Klubie dla poszczególnych Poziomów Rekordzistów są 

następujące:  
§ Atrybut Rekordzisty poziomu BRĄZ – naklejka o średnicy 9 cm oraz okrągły 

metalowy brelok ręcznie polerowany na wysoki połysk w czarnym pudełku; 
§ Atrybut Rekordzisty poziomu SREBRO – naklejka o średnicy 9 cm oraz okrągły 

metalowy brelok ręcznie polerowany na wysoki połysk w czarnym pudełku; 
§ Atrybut Rekordzisty poziomu ZŁOTO – naklejka o średnicy 9 cm oraz okrągły 

metalowy brelok ręcznie polerowany na wysoki połysk w czarnym pudełku; 
§ Atrybut Rekordzisty poziomu PLATYNA – naklejka o średnicy 9 cm, okrągły 

metalowy brelok ręcznie polerowany na wysoki połysk w czarnym pudełku 

oraz 2 sztuki ramki do tablicy rejestracyjnej. 

2. Wszystkie Nagrody mają wartość wolną od podatku od nagród wydanych w akcjach 

promocyjnych.  
3. Nagrody wysyłane są Uczestnikom w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu 

zarejestrowania Formularza i pozytywnej weryfikacji.  
4. Nadawcą Nagród jest Orgazniator – agencja Clos Brothers SA z siedzibą  

w Warszawie  ul. Czerniakowska 71. Nagrody wysyłane są przesyłką InPost kurierską 
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lub do paczkomatu wskazanego w Formularzu zgodnie z wyborem Uczestnika. 

 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Toyota Central 

Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 5. 

2. Dane osobowe Uczestników Klubu przetwarzane są zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym  

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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) (dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).  

3. Administrator danych przekazał przetwarzanie danych osobowych Uczestników na 

podstawie umowy zawartej na piśmie spółce Clos Brothers SA z siedzibą  

w Warszawie, ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa, która jest podmiotem 

realizującym obsługę Klubu w imieniu Administratora. 

 
4. Dane osobowe przetwarzane są: 

a. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji, w tym  
w szczególności, przyjmowania Zgłoszeń przyznania Nagród, oraz wydania 
Nagrody; 

b. w celu rozpatrywania reklamacji; 
c. w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na 

Organizatorze w związku z organizacją promocji (podstawa przetwarzania: 
wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych 
przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Administrator przetwarza następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 
 

6. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, 

żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, prawo 

żądania przeniesienia danych, jeśli podstawą przetwarzania jest niezbędność dla 

wykonania umowy lub zgoda Uczestnika oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
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podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: klient@toyota.pl. 

7. Administrator danych osobowych oświadcza: 

a. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do wzięcia udziału w Klubie.  

b. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

c. Odbiorcami podanych przez Uczestnika danych osobowych mogą być osoby 

i podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Klubu oraz,  

w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem, kompetentne organy 

administracji państwowej.  

d. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia 

zaprzestania działalności Klubu w celu realizacji roszczeń. Niezależnie,  

w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 

dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy 

prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem 

Uczestnika obowiązków z nich wynikających. 

e. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

f. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub  

w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 

 
VII. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Klubu i uczestnictwem w Klubie mogą 

być zgłaszane listownie na adres Organizatora, tj. Clos Brothers SA z siedzibą  

w Warszawie, ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa lub mailowo na adres 

kontakt@klubrekordowtoyoty.pl z dopiskiem „Klub Rekordowych Przebiegów 

Toyoty” w terminie do 60 dni od dnia zakończenia działania Klubu. Reklamacje 

zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych. Jako dzień zgłoszenia uznaje 

się dzień otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika 

Klubu, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz treść żądania.  

W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. 

4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą 

elektroniczną lub pocztową adekwatnie do formy, w jakiej reklamacja została 

wniesiona.  

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem 

dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej 

określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora 

lub uznana tylko w części, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu 

powszechnego. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku wprowadzenia zmian przez Organizatora do niniejszego 

Regulaminu Organizator zawiadomi Uczestnika o tych zmianach poprzez 

zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie 

internetowej www.klubrekordowtoyoty.pl   

2. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał Uczestnika po upływie 7 dni od dnia 

zamieszczenia ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie 

internetowej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia 

(konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące  

u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których 

korzystają Uczestnicy, które mogą mieć wpływ na możliwość udziału w Klubie. 

4. Informacje na temat Klubu oraz Regulamin dostępne są do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na Stronie Klubu. 
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Załącznik 1  

Formularz zgłoszeniowy  

 

 

 


