
REGULAMIN KONKURSU NA MISTRZA SPRZEDAŻY ALPHABET 

BROKER 

edycja 2022.03.28 – 2022.09.30 

§1 

Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy dokument określa zasady Konkursu skierowanego do pracowników 

i współpracowników Brokera dotyczącego oferowania umów najmu 

długoterminowego pojazdów i leasingu operacyjnego pojazdów znajdujących się 

w ofercie Alphabet współpracujących z Alphabet w oparciu o zawartą umowę 

współpracy.  

2) Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Alphabet Polska Fleet 

Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 A, 02-675 

Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032610, NIP: 

526-25-44-241, REGON: 017310167, kapitał zakładowy: PLN 75.189.500,00. 

3) Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 marca 2022 roku i kończy się 

w dniu 30 września 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wcześniejszego zakończenia Konkursu.  

4) Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter 

ogólnopolski.  

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.  

6) Alphabet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, 

z zastrzeżeniem, że zmiany przez niego wprowadzane nie będą naruszać praw już 

nabytych przez Uczestników w Konkursie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, 

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani za pośrednictwem Przedstawicieli, 

którzy przekażą im informację, drogą mailową, zawierającą zestawienie zmian 

i termin ich wejścia w życie oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze zmienioną treścią 



Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wyłącza prawa Uczestnika do rezygnacji 

z udziału w Konkursie.  

§2 

Definicje 

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

a) Alphabet, Organizator, Administrator – Alphabet Polska Fleet Management 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 A, 02-675 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000032610, NIP: 526-25-44-241, REGON: 017310167, kapitał zakładowy: 

PLN 75.189.500,00 będąca organizatorem Konkursu. 

b) Broker – przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem sprzedaży produktów 

Alphabet, który zawarł z Alphabet umowę o współpracy w zakresie pośrednictwa 

w oferowaniu Umów leasingu pojazdów, która to umowa nie została ona 

rozwiązana w Okresie Konkursu. 

c) Harmonogram pojazdu – załącznik Umowy opisujący zamawiany pojazd oraz 

szczegółowe warunki dotyczące tego pojazdu,  

d) Karta – karta przedpłacona VISA, na którą Laureaci będą otrzymywali Nagrody 

cząstkowe oraz Nagrody główne.  

e) Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która nabywa pojazd od Brokera  

f) Konkurs – akcja organizowana na podstawie Regulaminu, której opis został 

wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.  

g) Komisja konkursowa – zespół 3 osób wskazanych przez Organizatora, który 

ocenia Umowy zgłaszane przez Uczestników do Konkursu.  

h) Laureat – Uczestnik, który zdobędzie Nagrodę cząstkową lub jedną z Nagród 

głównych.  

i) Nagrody cząstkowe – nagrody pieniężne przyznawane Laureatom na zasadach 

określonych w § 4 Regulaminu.  



j) Nagrody główne – nagrody pieniężne przyznawane Laureatom na zasadach 

określonych w § 4 ust. 1 lit. a, b Regulaminu.  

k) Okres Konkursu – przedział czasu, w którym organizowany jest Konkurs, 

określony w § 1 ust. 3 Regulaminu.  

l) Przedstawiciel – osoba fizyczna występująca ze strony Alphabet, wykonująca 

funkcje koordynacyjne w Konkursie polegające m.in. na udostępnianiu 

Uczestnikom informacji o Konkursie, przyjmowaniu deklaracji zgłoszeniowych 

oraz przekazywaniu Klientom informacji o zmianach regulaminowych Konkursu.  

m) Regulamin – niniejszy dokument regulujący przebieg Konkursu.  

n) Sprzedawca – pracownik Brokera lub osoba zatrudniona na podstawie umowy 

cywilnoprawnej przez Brokera, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, upoważniona do oferowania Umów leasingu pojazdów na 

podstawie umowy o współpracy zawartej między Alphabet a Brokerem.  

o) Uczestnik – Sprzedawca, który spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 

Regulaminu.  

p) Umowa – umowa najmu długoterminowego lub umowa leasingu operacyjnego 

na dany pojazd zawarta przez Alphabet na podstawie sporządzonego przez 

Sprzedawcę, wniosku Klienta.  

q) Zamówienie pojazdu – załącznik Umowy określający pojazd wybrany przez 

Klienta do nabycia przez Alphabet na warunkach określonych w Umowie.  

 

§3 

Uczestnictwo w Konkursie 

1) Uczestnikiem może być Sprzedawca, który łącznie spełni następujące warunki:  

a) potwierdzi chęć udziału w Konkursie oraz fakt zapoznania się z jego 

Regulaminem poprzez wypełnienie formularza na stronie 

https://www.alphabet.com/pl-pl/alphabet-konkurs-mistrza-sprzedazy 

b) uzyska pisemną zgodę Brokera na udział w Konkursie na Deklaracji stanowiącej 

Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest zatrudniony przez Brokera przez cały 



Okres Konkursu, a w przypadku zawarcia umowy o współpracę z Alphabet przez 

Brokera w Okresie Konkursu od dnia zawarcia takiej umowy do końca Okresu 

Konkursu.  

2) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 

przez Sprzedawcę z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.  

3) Uczestnik może zgłosić się do Konkursu przez cały Okres Konkursu. 

 

§4 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

1) Organizator przyzna Nagrody cząstkowe w wysokości 600 zł (sześćset złotych) za 

każdą zrealizowaną Umowę w rozumieniu ust. 4 poniżej, maksymalnie 130 (stu 

trzydziestu) Uczestnikom, którzy w danym miesiącu, podczas Okresu Konkursu, 

zrealizują największą ilość Umów.  

2) Organizator przyzna Nagrody główne: 

a) W wysokości 5 000 zł (pięciu tysięcy złotych) Uczestnikowi, który w Okresie 

Konkursu zrealizuje największą ilość Umów,  

b) W wysokości 3 000 zł (trzech tysięcy złotych) Uczestnikowi, który w Okresie 

Konkursu zrealizuje drugą, co do liczby ilość Umów,  

c) W wysokości 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) Uczestnikowi, który w Okresie 

Konkursu zrealizuje trzecią, co do liczby ilość Umów.  

3) W przypadku pozyskania tej samej ilości Umów przez dwóch lub więcej Uczestników, 

Nagrody cząstkowe i Nagrody główne będą przyznawane tym Uczestnikom, których 

suma zrealizowanych Umów opiewa na najwyższe kwoty.  

4) Umowa jest uznawana za zrealizowaną, gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki:  

a) przedmiotem Umowy jest najem długoterminowy lub leasing nowych pojazdów. 

b) transakcja została zainicjowana i kontakt do Klienta został przekazany przez 

Uczestnika do Alphabet.  



c) Klient i Alphabet zawarły Umowę, Zamówienie pojazdu (i w określonych 

przypadkach wynikających z wytycznych współpracy Harmonogram pojazdu).  

d) nastąpiło wydanie pojazdu w ramach zawartej Umowy.  

5) Obowiązek odprowadzenia podatku od Nagród leży po stronie Organizatora.  

6) Z chwilą zawarcia pierwszej Umowy, Alphabet wydaje Uczestnikowi niedoładowaną 

Kartę.  

7) Wypłata Nagród cząstkowych będzie miała miejsce po upływie każdego miesiąca 

Okresu Konkursu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 

Laureatowi przysługuje Nagroda cząstkowa na warunkach określonych w ust. 1 i 4 

powyżej. Nagrody cząstkowe będą wypłacane Laureatom na dostarczoną przez 

Organizatora Kartę.  

8) Wypłata Nagród głównych będzie miała miejsce po zakończeniu Konkursu 

w momencie, w którym wydane zostaną wszystkie pojazdy w ramach Umów 

zawartych przez Uczestników Konkursu, ale rozliczenie nie nastąpi później niż do 

2023.09.30.  

§5 

Wyniki Konkursu 

1) Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez specjalnie do tego powołaną Komisję 

konkursową. Komisja będzie oceniała w szczególności, czy Umowa zgłoszona przez 

Uczestnika do Konkursu spełnia wszystkie kryteria wskazane w § 4 ust. 4 

Regulaminu.  

2) Laureaci, którzy zdobędą Nagrody cząstkowe, zostaną o tym poinformowani przez 

Organizatora drogą mailową do dziesiątego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, za który Laureatowi przysługuje Nagroda cząstkowa na warunkach 

określonych w §4 ust. 1 Regulaminu.  

3) Laureaci, którzy zdobędą Nagrody główne, zostaną o tym poinformowani przez 

Organizatora drogą mailową do 31 grudnia 2022 r. na warunkach określonych w §4 

ust. 2 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

określonego w zdaniu poprzednim w przypadku wystąpienia okoliczności 



niezależnych od Organizatora, które opóźnią wydanie pojazdów zamówionych 

w ramach Umów zawartych przez Uczestników Konkursu. 

§6 

Reklamacje 

1) Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje na adres e-mail: 

reklamacje.konkurs@alphabet.pl, które rozpatruje Alphabet niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, odpowiedź zostanie udzielona na 

adres e-mail Uczestnika Konkursu, wskazany w Deklaracji zgłoszenia.  

2) Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz firmę, adres, NIP 

i adres email Brokera, u którego zatrudniony jest lub z którym współpracuje 

Uczestnik oraz opis i powód reklamacji. Organizator zastrzega, że reklamacje 

niespełniające wymagań określonych w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.  

3) Postępowanie reklamacyjne Alphabet nie wyłącza roszczeń uczestnika Konkursu 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 

§7 

Dane osobowe 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Alphabet.  

2) Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu, w Deklaracji Zgłoszeniowej wyraża 

zgodę na udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem i podaje w tym celu swoje dane 

osobowe obejmujące: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy 

adres e-mail.  

3) Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu realizacji Konkursu tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w celu ustalenia wyników Uczestników 

oraz wydana nagród, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Alphabet (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub dotyczących zasad 

rachunkowości), art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w celu prowadzenia bieżącego 

kontaktu z Uczestnikami, komunikacji i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia 



elektroniczne bądź telefoniczne Uczestników, jak również rozpatrzenia reklamacji 

oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

4) Alphabet powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod 

poniższym adresem: daneosobowe@alphabet.pl.  

5) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

zapewniania mu Uczestnictwa w Konkursie.  

6) Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do wglądu do swoich danych, ich 

poprawiania, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie Uczestnikowi przysługuje prawo 

do złożenia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądanie 

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją 

z udziału w Konkursie.  

7) Okres przetwarzania danych osobowych przez Alphabet zależy od celu i podstawy 

przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do 

czasu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie. Okres 

przetwarzania danych trwa, dopóki nie ustąpi cel przetwarzania. Jeżeli podstawa 

przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze 

– okres przetwarzania danych wynika z określonych przepisów prawa, które 

nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych.  

8) Alphabet może przekazać dane osobowe Uczestników podmiotom 

współpracującym z Alphabet przy organizacji Konkursu, jak również podmiotom 

realizującym zadania publiczne w sytuacjach, kiedy obowiązek taki będzie wynikał 

z przepisów prawa.  


