OŚWIADCZENIE OBDAROWANEGO
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że we wskazanych Miejscu i Terminie Realizacji biorę udział w wykonaniu Prezentu zamówionego za pośrednictwem serwisu
Autoprezent.pl, należącego do Grupy Etna Sp. z o.o. S.K.A. (dalej jako Grupa Etna), lub innego serwisu współpracującego, na własną odpowiedzialność:
1)

IMIĘ I NAZWISKO : _____________________________________________;

2)

ADRES : _____________________________________________;

3)

PESEL: _____________________________________________;

4)

ADRES E-MAIL: _____________________________________________;

5)

NUMER TELEFONU: _____________________________________________;

6)

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI: _____________________________________________.

Prezent stanowi przejazd samochodem osobowym marki [zaznaczyć X]:
1)
 Audi R8 V8 Coupe o wartości 250 000,00 zł;
2)
 Audi R8 V10 Spyder o wartości 350 000,00 zł;
3)
 BMW M4 o wartości 250 000,00 zł
4)
 Nissan GT-R o wartości 250 000,00 zł;
5)
 Ferrari F430 o wartości 400 000,00 zł;
6)
 Ferrari California o wartości 400 000,00 zł;
7)
 Lamborghini Gallardo o wartości 400 000,00 zł.
8)
 Aston Martin DB9 o wartości 500 000,00 zł.
9)
 Aston Martin V8 Vantage o wartości 250 000,00 zł.
10)  KTM X-BOW o wartości 250 000,00 zł.
11)  Chevrolet Camaro SS o wartości 200 000,00 zł.
12)  BMW model i8 o wartości 400 000,00 zł.
13)  Tesla model S o wartości 300 000,00 zł;
14)  Subaru Impreza STi o wartości 100 000,00 zł;
15)  Dodge Viper SRT- 10 o wartości 160 000,00 zł
16)  Dodge Viper GTS o wartości 500 000,00 zł
17)  Ferrari 458 Italia o wartości 600 000,00 zł.
18)  Mercedes S500 Coupe o wartości 600 000,00 zł.
19)  Mercedes A45 AMG o wartości 200 000,00 zł.
20)  Chevrolet Corvette C7 o wartości 300 000,00 zł.
21)  Lamborghini Huracan o wartości 780 000,00 zł.
22)  Chevrolet Camaro o wartości 100 000,00 zł.
23)  Mitsubishi Lancer Evo X o wartości 80 000,00 zł.
24)  Ford Mustang (‘15) o wartości 200 000,00 zł.
25)  Ford Focus RS Mk2 o wartości 100 000,00 zł.
26)  Ford Focus RS Mk3 o wartości 150 000,00 zł.
27)  McLaren 650S o wartości 1 200 000,00 zł.
Przez zaznaczenie ww. modelu, a także zawarcie niniejszej umowy, Obdarowany składa oświadczenie, obejmujące przyjęcie na siebie odpowiedzialności na zasadach
określonych w Regulaminie Serwisu Autoprezent.pl, w tym w szczególności Warunkach Realizacji Vouchera (§ 7 ust. 18), wedle wartości wskazanych powyżej. Obdarowany
przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje warunki umowy, polegające na umożliwieniu skorzystania z jednego z powyższych modeli samochodów, stosownie do dokonanych
uzgodnień oraz ich dostępności.
Autoprezent.pl oferuje następujące typy modeli samochodów:
1)
Audi R8:
a.
V8 Coupe kolor: czarne nr rej.: R8ONYX, nr VIN: WUAZZZ4249N002351;
b.
V10 Spyder kolor: pomarańczowy nr rej.: P8ONYX, nr VIN: WUAZZZ426AN002713;
2)
Nissan GTR:
a.
kolor: biały nr rej.: W1ONYX nr VIN: JN1GANR35U0101952;
b.
kolor: grafitowy nr rej.: SK624JP nr VIN: JN1GANR35U0101463;
3)
Ferrari F430:
a.
kolor: czerwony nr rej.: F1ONYX, nr VIN: ZFFEZ58B000162761 ;
b.
kolor: czerwony nr rej.: F2ONYX, nr VIN: ZFFEZ58B000151721 ;
c.
kolor: grafitowy nr rej.: SK985JS, nr VIN: ZFFEZ58B000147930 ;
4)
Ferrari F430 Spider, kolor: czerwony, nr rej.: F4ONYX, nr VIN:ZFFE259B000154501;
5)
Ferrari 458 Italia , kolor: czerwony, nr rej.: F3ONYX, nr VIN:ZFF67NHB000171139;
6)
Aston Martin: DB9,
a.
kolor: grafitowy, nr rej.: D9ONYX, nr VIN: SCFFDAAM8EGA15077; V8 Vantage,
b.
kolor: szary, nr rej.: STA 55773, nr VIN: SCFBF03C29GC12081
7)
McLaren 650S, kolor: biały, nr rej.: G8 ONYX, nr VIN: SBM11DAB2FW004007;
8)
Mercedes S500 Coupe, kolor: czarny, nr rej.: W5ONYX, nr VIN: WDD2173851A000359;
9)
Mercedes A45 AMG, kolor: czarny, nr rej.: D1ONYX, nr VIN:WDD1760521J270669;
10) Mitsubishi Lancer Evo X, kolor: czarny, nr rej.: ETM9LF1, nr VIN: JA3AW56V68U05157;
11) Ford Mustang ‘15, kolor: czarny, nr rej.:STA53715, nr VIN: 1FAGP8AM7F5342908;
12) Ford Mustang ’16, kolor: biały, nr rej.: 63982 nr VIN:
13) BMW i8, nr rej.: SK606HA, nr VIN: WBY2Z@10X0VX90837
14) Ford Focus RS:
a.
kolor: biały, nr rej: SK058LM, nr VIN: WF0GXXGCDGAM30277
b.
kolor: szary , nr tab.: K9 NITRO, nr VIN: WF05XXGCC5HU51535
15) Chevrolet Corvette C7, kolor: czerwony, nr rej.: C7ONYX, nr VIN: 1G1YD2D79E5129948;
16) Chevrolet Camaro, kolor: czarny (żółty), nr rej.D2 ONYX nr VIN: 2G1FA1E37E9312516;
17) Chevrolet Camaro SS, kolor: czarny, nr rej.STA66473 nr VIN: 1G1FG1R71G0139021;
18) Dodge Viper: SRT-10,
a.
kolor: żółty, nr rej. STA53329 nr VIN: 1B3J265285V500794; SRT - GTS,

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

b.
kolor: czarny, nr rej. D8 ONYX, nr VIN.: 1C3ADEAZ3EV101289
BMW M4, kolor: czerwony, nr rej. STA75988 nr VIN: WBS3R9C56FK332321;
Ferrari California, kolor: czerwony, nr rej. F5 ONYX, nr VIN: ZFFLJ65B000171702
Tesla model S, kolor: czarny, nr rej: STA62328 , nr VIN: 5YJSA3H11EFP36202
Subaru Impreza STI, kolor: granatowy, nr rej.: WZ6429T, nr VIN: JF1GRFLH3DG087096
KTM X-BOW: kolor: czarno-zielony, nr ST3093, nr VIN: VBKABRAA19G000375 kolor: pomarańczowo-biały, nr VIN: VBKABLBA9EG000842
Lamborghini Huracan, kolor: fioletowy (czarny), nr rej E77551 nr VIN:ZHWER12F9GLA;
Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder, kolor: czarny, nr rej.: W4ONYX, nr VIN:ZHWGE64T59LA05403;
Lamborghini Gallardo LP-560-4 Coupe:
a.
kolor: zielony, nr rej.: W9 ONYX , nr VIN ZHWGE54T99LA07973,
b.
kolor: biały, nr rej.: S9 ONYX , nr VIN ZHWGE12T17LA05403,
c.
kolor: pomarańczowy, nr rej.: W3 ONYX , nr VIN ZHWGE54T99LA07973
d.
kolor: pomarańczowy, nr rej.: W6 ONYX, nr VIN ZHWGE51U2CLA11707
e.
kolor: pomarańczowy, nr rej.: DWR0777A, nr VIN ZHWGE12T97LA05682

W przypadku gdy jeden ze wskazanych wyżej modeli jest obecnie niedostępny, obdarowany ma możliwość wyboru innego i nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek
roszczeń w związku z koniecznością dokonania zmiany wyboru.
Zobowiązuję się do stosowania się do poleceń pracowników Grupy Etna lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu, bezpiecznej jazdy uwzględniającej
panujące warunki i posiadane przeze mnie umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie Miejsca Realizacji. Wyrażam
zgodę na jakąkolwiek interwencję instruktora podczas kierowania przeze mnie pojazdem, m.in. polegającą na użyciu hamulców, zmianie biegów, korygowaniu toru jazdy
poprzez ręczną zmianę położenia kierownicy i inne działania, które instruktor uzna za uzasadnione ze względu na zaistniałą sytuację na torze wyścigowym zagrażającą lub
mogącą zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
Odpowiadam również za zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości), za pomocą których Prezent jest wykonywany oraz zobowiązuję się do pokrycia
kosztów naprawy wyżej wymienionych szkód, które powstały z mojej winy, a w szczególności takich które powstały na skutek niezastosowania się we właściwy sposób do
polecenia instruktora. Szkody, które powstały wskutek moich działań i zaniechań nie będą pokrywane z ubezpieczenia samochodu, lecz bezpośrednio przeze mnie.
Zobowiązuję się w szczególności do:
1)
nie wyprzedzania na zakrętach oraz nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej, a także opuszczenia Miejsca Realizacji
na żądanie wyznaczonej osoby;
2)
umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej oraz ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depot;
3)
nieprzekraczania w depot prędkości 30 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z depot oraz respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na torze wyścigowym.
Potwierdzam przy tym również, że:
1)
znam przepisy prawa o ruchu drogowym oraz zasady poruszania się po torze wyścigowym, jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed Terminem Realizacji nie
spożywałem alkoholu pod żadną postacią, jak również nie przyjmowałem leków, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji upośledzających
moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami
mechanicznymi, a w razie wątpliwości na polecenie pracownika Grupy Etna poddam się dobrowolnemu badaniu alkomatem;
2)
zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług poprzez serwis Autoprezent.pl, był on dla mnie dostępny, rozumiem i akceptuję jego treść, zobowiązuję się do
jego przestrzegania, a także przyjmuję na siebie odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody zgodnie z § 7 ust. 18 Regulaminu oraz nie będę wysuwał
twierdzeń, iż był on dla mnie niedostępny czy też niezrozumiały, z uwagi na ewentualny fakt zawarcia Umowy poprzez inny serwis pośredniczący;
3)
będę wykonywał wszystkie polecenia pracowników Grupy Etna lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu oraz akceptuję możliwość przerwania
wykonywania Prezentu z powodów technicznych lub ze względu na siłę wyższą nie zależną od Grupy Etna;
4)
znane są mi zasady bezpieczeństwa na torze, jestem świadomy możliwości technicznych pojazdu oraz nie będę stwarzał zagrożenia dla siebie oraz innych
uczestników toru;
5)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Grupę Etna, w sposób określony w Regulaminie;
6)
jestem świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia w związku z realizacją Vouchera (wykorzystaniem Prezentu) i jednocześnie uwalniam od
odpowiedzialności Grupę Etna, w szczególności za szkody, których doznałem osobiście, bądź doznała ich inna osoba, które wynikły z moich działań.
⃞ Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu warunków świadczenia usług poprzez serwis autoprezent.pl oraz Polityką Prywatności i wyrażam dobrowolną
zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych.*
⃞ Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu warunków świadczenia usług poprzez serwis autoprezent.pl oraz Polityką Prywatności i wyrażam dobrowolną
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku w formie nagrania lub zdjęcia w zakresie ich pobierania, utrwalania, przechowywania, przeglądania i
wykorzystywania poprzez ujawnienie lub rozpowszechnienie za pośrednictwem strony internetowej Administratora. **
*zgoda wymagana
** zgoda dobrowolna
Klauzula informacyjna
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Etna sp. z o. o. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 22, 42600 Tarnowskie Góry, zwany dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 324500800, adres e-mail ado@grupaetna.pl
2)
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie, na który Pani/Pan wyraził/a w pełni dobrowolną zgodę.
3)
Pani/Pana dane osobowe są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały
wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
4)
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, do momentu realizacji
umowy lub uzasadnionych roszczeń administratora do momentu upływu terminu przedawnienia.
5)
Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu na każdym etapie przetwarzania danych, następujące
prawa:
a.
prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania
b.
prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia
c.
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem,
że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności
d.
prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem
e.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6)
W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.

__________________________

(Data i podpis Obdarowanego)

