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Regulamin społeczności „Autobezpieczni” 

1. Organizatorem społeczności „Autobezpieczni” są: 

a) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą                                 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 6691, kapitał zakładowy 179.851.957 zł – opłacony w całości,                 

NIP: 526-02-14-686 („CNL”) oraz 

b) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 43309, kapitał zakładowy: 167.845.797 zł – opłacony w całości,                

NIP: 527-20-52-806 („CL”) oraz 

c) Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 

17, 90-406 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod                      

nr KRS 0000439831, NIP: 752-20-63-848 („CBRD”), 

zwani dalej łącznie „Organizatorem”. 

2. Organizator oświadcza, że celem działania społeczności „Autobezpieczni” („Społeczność”) 

jest promowanie wśród Członków Społeczności wiedzy związanej z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego, a w konsekwencji zmniejszenie ilości osób poszkodowanych i ginących 

w wypadkach drogowych, w szczególności na autostradach. 

3. Społeczność „Autobezpieczni” funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin udostępniony na 

stronie www.bezpiecznaautostrada.pl („Regulamin”) w formacie PDF. Regulamin może być 

pozyskany przez Członka Społeczności odtwarzany i utrwalany. Regulamin Społeczności 

udostępniany jest w sposób opisany powyżej przed przystąpieniem do Społeczności. 

4. Członkiem Społeczności może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i posiadająca ważne na dzień przystąpienia do Społeczności prawo jazdy. 

5. Przystąpienie do Społeczności wymaga rejestracji poprzez podanie na stronie 

www.bezpiecznaautostrada.pl następujących danych: 

a) Imię i nazwisko  

b) Płeć 

c) Rok Urodzenia 

d)  Adres e-mail 

oraz dobrowolnego dodatkowego przekazania informacji takich jak:  

e) Numer telefonu 
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f) Okres posiadania prawa jazdy 

g) Okres jazdy bez wypadku i kolizji z własnej winy 

h) Pokonywana rocznie ilość kilometrów. 

6. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja postanowień Regulaminu. Rejestracja jest 

jednorazowa.  

7. Przystąpienie do Społeczności i korzystanie z serwisu Społeczności jest całkowicie dobrowolne 

i bezpłatne. Członek Społeczności może korzystać z serwisu Społeczności w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym. O przerwach technicznych w działaniu serwisu Społeczności Organizator 

poinformuje jej Członków komunikatem na stronie www.bezpiecznaautostrada.pl. 

8. Członek Społeczności w każdej chwili może z niej wystąpić wysyłając swoją decyzję w tym 

zakresie pocztą elektroniczną na adres: info@bezpiecznaautostrada.pl.  

9. W przypadku decyzji Organizatora o zakończeniu działalności Społeczności i jej serwisu 

Organizator poinformuje Członków komunikatem na stronie www.bezpiecznaautostrada.pl oraz 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Spółczesności przy 

rejestracji adres e-mail, co najmniej na 14 dni przed końcem działania Społeczności i jej serwisu.  

10. Przystępując do Społeczności Członek Społeczności: 

a)  akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania, 

b) składa oświadczenie, że:  

 zwraca uwagę na stan techniczny pojazdu  

 pamięta o zapinaniu pasów przez kierowcę i pasażerów 

 prowadząc pojazd nie korzysta z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego  

 nie prowadzi pojazdów pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych 

 jest uważny i skupiony podczas kierowania pojazdem  

 kierując pojazdem nie zajeżdża drogi innym użytkownikom drogi 

 zna zasadę tworzenia korytarza ratunkowego  

 potrafi udzielić pierwszej pomocy. 

11. W ramach serwisu Społeczności Organizator umożliwia Członkowi  w szczególności: 

a) uzyskiwanie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Członka 

Społeczności, informacji odnoście prowadzonych przez Organizatora działań związanych 

z promowaniem wiedzy związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego,  

b) uzyskiwanie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Członka 

Społeczności, informacji odnośnie prowadzonych przez Organizatora działań 
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marketingowych, konkursów, promocji związanych z promowaniem wiedzy związanej 

z bezpieczeństwem ruchu drogowego,  

c) uzyskiwanie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Członka 

Społeczności, informacji o benefitach związanych z Członkostwem w Społeczności.  

12. Podając Organizatorowi adres e-mail Członek Społeczności wyraża zgodę na otrzymywanie na 

ten adres od Organizatora, CL, CNL albo CRBD informacji handlowych związanych z celami, 

o których mowa w punkcie 11.  

13. Zarejestrowanie się do społeczności jest momentem zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą elektroniczną jest Organizator i Członek 

Społeczności. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z momentem 

zakończenia korzystania z serwisu Społeczności.  

14. Członek Społeczności korzystając z serwisu Społeczności ma zakaz dostarczania treści 

o charakterze bezprawnym, co uprawnia Organizatora do natychmiastowego rozwiązania umowy 

o świadczenia usług drogę elektroniczną, jak również do wykluczenia Członka Społeczności ze 

Społeczności, o czym zostanie on powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez siebie 

adres e-mail. 

15. Organizator zastrzega, że korzystanie z serwisu Społeczności może wiązać się ze standardowym 

ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Członkom Społeczności 

przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia 

działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z Serwisu społeczności 

w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na 

tę usługę. 

16. W celu skorzystania z serwisu Społeczności Członek Społeczności musi zapewnić następujące 

wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną internetową: dostęp do sieci 

Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, 

Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera 

w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie  w przeglądarce 

internetowej obsługi  Javascript i plików cookies.  Członek Społeczności musi także posiadać 

konto e-mail i mieć możliwości odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie 

www.bezpiecznaautostrada.pl mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, 

Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies.   

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz skutki korzystania z serwisu 

Społeczności niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa, jak również za skutki 

spowodowane siłą wyższą lub działaniem osób trzecich. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku czasowej nieodstępności serwisu Społeczności wynikającej 

w szczególności z potrzeb technicznych. 

18. Dane osobowe Członków Społeczności będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).    
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19. Administratorem danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 

Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa i Compensa Towarzystwo 

Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. 

20. Dane osobowe Członków Społeczności będą przetwarzane w celu promowania wiedzy związanej 

z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w celu umożliwienia udziału w konkursach 

organizowanych przez Organizatora, w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych 

reklamacji i żądań oraz w celach statystycznych.  

21. Statystyki, będące wynikiem przetwarzania, o którym mowa w punkcie 20 powyżej mogą być 

podawane do wiadomości publicznej  z zastrzeżeniem, że nie będą one zawierały żadnych 

danych umożliwiających identyfikację tożsamości Członków Społeczności.  

22. Zakres danych przetwarzanych w celach określonych w punkcie 20 powyżej został wskazany 

w punkcie 5 Regulaminu.  

23. Dane osobowe Członków Społeczności nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu 

art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. 

24. Członkom Społeczności przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

25. Korespondencję w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na następujący 

adres poczty elektronicznej: info@bezpiecznaautostrada.pl. 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Doręczenie Członkowi 

Społeczności zmienionego Regulaminu będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronie 

www.bezpiecznaautostrada.pl i pocztą elektroniczną na adres e-mail co najmniej na 30 dni przed 

datą zmiany Regulaminu. Korzystanie z serwisu Społeczności po dokonaniu zmian oznacza 

akceptację zmienionej wersji Regulaminu. Prawo Członka Społeczności, o którym mowa w pkt 8 

w każdym przypadku pozostaje zachowane. 

Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2018 r. 
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