
 

 
 
 

Regulamin  

Akcji Promocyjnej „Biedronka” dla Klientów 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, czas trwania Akcji Promocyjnej, zwanej dalej „Biedronka” 

2. Organizatorem Akcji jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS 0000171062, posiadające kapitał zakładowy w wysokości: 166 841 000,00 zł, NIP 525-227-15- 

11 (dalej jako „TUZ Ubezpieczenia” lub „Organizator”). 

3. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 

1) Agent – CUK Ubezpieczenia SP. Z.O.O współpracujący z TUZ Ubezpieczenia na podstawie umowy 

agencyjnej nr 3-00-809, CUK Direct współpracujący z TUZ Ubezpieczenia na podstawie umowy 

agencyjnej nr 3-00-799. 

2) Pakiet komunikacyjny – umowa ubezpieczenia, opłacona przez klienta i zatwierdzona przez TUZ 

Ubezpieczenia w czasie trwania Konkursu, która zawiera wszystkie ryzyka wskazane poniżej od a do d: 

a) OCK – nowe umowy ubezpieczenia wystawione w ramach Ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b) AC – nowe umowy ubezpieczenia Autocasco AC wariant sieć naprawcza, serwis, z wyłączeniem AC 

Mini i AC w Wariacie Kosztorys 

c) NNWK – nowe umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów, 

d) ASS - nowe umowy ubezpieczenia Auto Assistance z wyłączeniem Wariantu Podstawowego. 
 

4. Voucher Biedronka – Udostępniony e-kod do Sklepu Biedronka o wartość 50 PLN 
 

 

§ 2 

Czas trwania Akcji 

1. Akcja rozpoczyna się 01.10.2022 roku i trwa do 31.12.2022 roku. 
 
 

 
§ 3 

Zasady Akcji 
 

1. Celem Akcji jest aktywizacja sprzedaży pakietów komunikacyjnych przez Agenta i zwiększenie liczby Klientów 

w TUZ TUW. 

2. W akcji biorą udział wszystkie nowe pakiety OCK+AC+NNW+ASS w TUZ Ubezpieczenia sprzedane przez Agenta. 

3. Akcja polega na wysyłce przez Agenta Klientowi SMS z e-kodem o wartości 50 zł na zakupy w Biedronce po 

zakupie Pakietu komunikacyjnego: 



RODZAJ POLISY KUPON 

Każda nowa polisa pakietowa zawierająca min. 4 
ryzyka: OCK + AC (z wyłączeniem AC mini i 
wariantu kosztorys) + NNW + ASS (z 
wyłączeniem wariantu podstawowego)  

50zł 
dla Klienta w formie e-kodu do sklepu 
Biedronka 

 
 

4. Warunkiem otrzymania nagrody wskazanej w ust 3. jest opłacenie przynajmniej 1 raty składki polisy 

ubezpieczeniowej. 

5. E-kody są ważne do 31.12.2024r. 

6. Raport sprzedaży polis będzie przedstawiany Agentowi Ubezpieczeniowemu raz w tygodniu przez pracownika 

TUZ Ubezpieczenia. 

 
 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Za realizację Akcji odpowiedzialny jest Departament Wsparcia Sprzedaży TUZ TUW, który będzie rozpatrywał 

skargi i odwołania dotyczące warunków i realizacji Konkursu oraz udzielał wiążących informacji w zakresie 

interpretacji warunków Konkursu. Skargi i odwołania dotyczące warunków i realizacji Konkursu zostaną 

rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

2. TUZ Ubezpieczenia w dowolnym terminie zastrzega sobie prawo weryfikacji zasadności przyznania Kuponu 
premiowego. 

3. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Regulaminu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestników Konkursu 
 

 
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewka 41 02-672 Warszawa (dalej 
„TUZ”). 

Dane kontaktowe Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub pisemnie 

(adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres 

siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji niezbędnych działań w związku 

z udziałem Pani/Pana w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora; uzasadnionym interesem jest wykonanie zobowiązań 

wynikających z organizacji Konkursu 

przez TUZ TUW. 

Okres przez który dane będą 

przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń 

z tytułu Konkursu. 

Odbiorcy danych Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie TUZ m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z TUZ i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Pani/Pana dane mogą być 

przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego 

się ochroną danych osobowych. 
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