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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

świadczenia usług przez DEVIL-CARS 

 

OŚWIADCZENIE PASAŻERA 
Prezent stanowi przejazd samochodem osobowym: 

□ KTM X-BOW  

□ ARIEL ATOM 

□ SUBARU 

□ BMW 

□ AUDI 

□ FERRARI  

□ LAMBORGHINI 

□ DRIFT TAXI 

□ BENTLEY  

□ FORD MUSTANG 

□ ASTON MARTIN 

□ PORSCHE 911 

□ NISSAN 

□ MITSUBISHI 

□ V-STORM 

Miejsce Realizacji Prezentu:   

□ Poznań  

□ Ułęż 

□ Koszalin 

□ Kraków 

□ Krzywa  

□ Modlin 

□ Toruń 

□ Słomczyn 

□ Jastrząb 

□ Białystok 

□ Pszczółki 

□ Łódź 

□ Olsztyn 

 
Termin przejazdu: ………………………………. 

Devil-Cars – spółka prowadzona pod nazwą Devil-Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Jurowcach przy ulicy Dębowej 6, NIP 9662150068, 

REGON 388874008, KRS 0000899715 działająca w imieniu własnym jako wykonawca Prezentu. 

Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z zakupionego Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie, na 

podstawie posiadanego Vouchera lub w związku z zakupem Prezentu w Terminie i Miejscu Realizacji 

Prezent – usługa świadczona przez Devil-Cars, polegająca na umożliwieniu Uczestnikowi wykonania przejazdu sportowym 

samochodem dostępnym w ofercie Devil-Cars, na zasadach określonych w Regulaminie. 

Termin Realizacji – data wykonania Prezentu (termin przejazdu). 

Miejsce Realizacji – zamknięty teren obiektu gdzie następuje wykonanie zakupionego Prezentu 

Regulamin – regulamin świadczenia usług przez DEVIL-CARS, dostępny na stronie internetowej www.devil-cars.pl 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI   

Imię i nazwisko Uczestnika ……………………………………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………….……………………………… 

E-mail  

Adres e-mail należy podać w przypadku zakupienia filmu z przejazdu. 
 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu imprez organizowanych przez Devil-Cars oraz 
Regulaminu świadczenia usług przez Devil-Cars, które były dla mnie dostępne, rozumiem i akceptuję treść regulaminów oraz 
nie będę wysuwał roszczeń wynikających z tego, iż były one dla mnie niedostępne czy też niezrozumiałe, również z uwagi na 
nabycie Prezentu za pośrednictwem innego serwisu.  

W pełni świadomy(a) ryzyka i zagrożeń wynikających z mojego uczestnictwa, biorę udział w wykonaniu Prezentu w w/w 
Miejscu i Terminie Realizacji wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeśli w Terminie Realizacji auto zakupione w ramach 

http://www.devil-cars.pl/
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Prezentu jest niedostępne, wyrażam zgodę na wybór innego auta o zbliżonych parametrach, spośród aut zaproponowanych 
przez pracowników Devil-Cars lub zmianę Terminu Realizacji oraz zrzekam się prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń 
wobec Devil-Cars z tego tytułu. 

Zobowiązuję się do wypełniania poleceń pracowników Devil-Cars oraz opiekunów aut uczestniczących w realizacji Prezentu, 
zachowując należytą ostrożność wymaganej ze względu na panujące na torze warunki, mając w szczególności na uwadze 
bezpieczeństwo swoje oraz innych osób przebywających w Miejscu Realizacji. Biorę odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przeze mnie tym osobom i ich mieniu oraz zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych, przy użyciu 
których Prezent jest wykonywany, a także za spowodowanie tych szkód, zniszczeń i uszkodzeń na skutek niezachowania 
ostrożności wymaganej w danych okolicznościach lub powstałych w wyniku nieodpowiedniego zachowania, zwłaszcza poprzez 
niesłuchanie poleceń opiekuna samochodu, chwytanie za kierownicę podczas jazdy, użycie hamulca awaryjnego oraz inne 
ingerencje mogące wpłynąć na prowadzenie pojazdu  przez opiekuna auta. Uznaję, iż wskazane zniszczenia i uszkodzenia 
dotyczą również wnętrza samochodu, zwłaszcza tapicerki i mogą być wyrządzone chociażby częściami garderoby, w tym 
biżuterią. W związku z powyższym zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy w/w szkód.  

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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Devil-Cars jako administratora danych w celu realizacji Prezentu. Podanie danych jest dobrowolne. 
Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Odbiorcami danych mogą być organy administracji 
publicznej w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną oraz 
wysyłaniem wiadomości e-mail. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do 
czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i 
w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest 
niezbędne do realizacji Prezentu. Niepodanie danych uniemożliwi administratorowi wykonanie usługi. W sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail: ochronadanych@devil-cars.pl 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości 
zawierających informację handlową o promocjach lub nowych produktach i usługach oferowanych przez Devil-Cars. 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

TAK □     NIE □ 

E-mail  
Adres e-mail należy podać w przypadku wyrażenia zgody. 

 

Oświadczam, iż poinformowano mnie o warunkach realizacji usługi filmowania przejazdu. Wyrażam zgodę na możliwe użycie 

podkładów muzycznych w filmie, zwłaszcza gdy usługa dotyczy przejazdu autem o konstrukcji odkrytej.  W przypadku 

zakupienia usługi filmowania, która nie zostanie zrealizowana w całości lub części, wyrażam zgodę na zwrot uiszczonej kwoty 

za nagranie i nie będę wysuwać żadnych dodatkowych roszczeń z tego tytułu, zwłaszcza o powtórne wykonanie Prezentu. 

 

Akceptuję możliwość przerwania wykonywania Prezentu z przyczyn technicznych lub zaistniałych na skutek działania siły 

wyższej, niezależnych od Devil-Cars. 

 

Niniejsze oświadczenie podpisuję dobrowolnie, świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia w związku 

z wykonaniem Prezentu. 

 

 

 


