REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Czas na ROG”
1.
1.1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą ”Czas na
ROG” , dalej zwana „Promocją”.

1. Organizatorem Promocji jest Marcin Jaszyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul. Konstantynowska 34, lok. 116 / 94-303 Łódź, KRS: 0000739770 / NIP:
7272832066 / REGON: 380723126 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.2.

Sponsorem nagród w Promocji jest Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul. Konstantynowska 34, lok. 116
/ 94-303 Łódź, KRS: 0000739770 / NIP: 7272832066 / REGON: 380723126 (dalej zwany
„Sponsorem”).

1.3.

Promocja polega na organizacji sprzedaży premiowej notebooka ASUS GL703 podczas tzw.
Promocji „Czas na ROG”, w czasie których za zakup danego modelu notebooka w określonym
czasie i miejscu oraz zarejestrowaniu zakupu na zasadach przewidzianych w Regulaminie
nabywającemu przysługuje przewidziana premia.

1.4.

Promocja trwa od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 roku lub do wyczerpania
zapasów produktu promocyjnego.

1.5.

Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez P4 Sp. z.o.o na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej Notebooki ASUS GL703, dalej wspólnie zwane „Produktami ”

1.6.

Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w promocji trwa w okresie wskazanym w
punkcie 1.4.

1.7.

Sprzedaż Produktów objętych Promocją odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
wybranych placówkach handlowych operatora sieci PLAY, a także sklepie internetowym
www.play.pl, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”,

1.8.

Zakupu Produktów w promocji w sklepie internetowym należy dokonać od godziny 00:00 dnia rozpoczęcia
tej promocji do godziny 23:59:59 dnia zakończenia tej promocji (o zachowaniu terminu decyduje data i
godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego).

2.

UCZESTNICY PROMOCJI

2.1.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Produkty, o których mowa w ust. 1.5., jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptowały jego postanowienia.

2.2.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Nie mogą brać udziału również członkowie
rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
3.1.

W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:
3.1.a)
w okresie promocyjnym zakupić przynajmniej jeden Produkt objęty promocją oraz
zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT), określający model zakupionego Produktu
oraz;
3.1.b)
w okresie rejestracji wskazanym pkt 1.4 zarejestrować się na stronie internetowej:
asuspromocje.pl , zwaną dalej „Stroną Promocji”;

3.2

Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 pkt b) uczestnik Promocji:
3.2.a) podaje swoje następujące dane osobowe:
• imię,
• nazwisko,
• adres poczty elektronicznej,
• adres korespondencyjny (niezbędny do wysłania przesyłki)
• numer telefonu komórkowego,
3.2.b)
potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania
danych osobowych uczestnika w asuspromocje.pl
3.2.c)
może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

3.3.

Uczestnik Promocji, który dokonał rejestracji zgodnie z ust. 3.2. na podany e-mail otrzyma wiadomość o
autoryzacji zgłoszenia w przeciągu 21 dni od momentu wysłania zgłoszenia.

3.4.

W celu rejestracji Produktu i realizacji nagrody uczestnik podczas rejestracji winien podać dodatkowo
numer dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT), zdjęcie/skan tego dokumentu oraz numer seryjny (S/N)
produktu znajdujący się tabliczce znamionowej pod komputerem.
Poprawna rejestracja Produktu zgodnie z ust. 3.2. oraz 3.4 powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do
nagrody wskazanej w pkt 4.1 o ile pula nagród przeznaczona w Promocji nie została wyczerpana.

3.5.

3.6.

Każdy uczestnik może zarejestrować się raz do Promocji. Ponowna rejestracja uczestnika z użyciem tego
samego adresu poczty elektronicznej jest nieskuteczna.

3.7.

Dane w postaci numeru rachunku/faktury oraz numer seryjny (S/N) Produktu mają charakter unikalny, nie
jest możliwa ponowna rejestracja Produktu posiadającego ten sam numer.

3.8.

Podany przez uczestnika numer faktury oraz numer seryjny (S/N) Produktu zostanie sprawdzony przez
Organizatora co do zgodności z kryteriami określonymi w ust. 3.2 i 3.4 w terminie 21 dni od dnia
dokonania rejestracji tego Produktu.

3.9.

W czasie weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.8. Organizator może zwrócić się do uczestnika Promocji na
adres e-mail podany w czasie rejestracji, o przesłanie w terminie 7 dni listem poleconym oryginału
paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzającego zakup Produktu, którego zdjęcie zostało załączone
przy rejestracji zgodnie z ust. 3.4. Regulaminu. Nieprzesłanie we wskazanym czasie oryginału dowodu
zakupu skutkuje utratą prawa do nagrody. Utratą prawa do nagrody skutkuje także przesłanie do
Organizatora dowodu zakupu nieczytelnego lub z jakiegokolwiek innego powodu niepotwierdzającego
zakupu Produktu.

3.10.

Faktura VAT lub paragon fiskalny o jakich mowa w ust. 3.9. zostaną odesłane uczestnikowi w formie
przesyłki poleconej na koszt Organizatora niezwłocznie po ich weryfikacji, nie później niż w terminie 7 dni
od daty ich otrzymania na adres wskazany przez uczestnika.

3.11.

Każdy uczestnik, w terminie 7 dni po zakończeniu weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.8. informowany jest w
formie wiadomości e-mail o uzyskaniu prawa do nagrody i zasadach jej wydania.

3.12.

Play udostępni firmie Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., listę numerów seryjnych notebooków ASUS objętych Akcją
promocyjną, zakupionych w ofercie Play, dla których minął okres 14 dni na zwrot towaru. W przypadku
zakupu notebooka w sklepie internetowym www.play.pl, 14 dniowy zwrot towaru liczony jest od dnia
potwierdzonego przez Uczestnika dostarczenia notebooka przez kuriera

3.

NAGRODY

4

W Akcji promocyjnej przewidziany jest 1 rodzaj nagrody – zegarek CASIO GSHOCK ROG o wartości
400 PLN brutto.

4.1.

Nagrody w Promocji wydawane są zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.

4.2.

Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich
organów ścigania.
4.

5.1.

WYDAWANIE NAGRÓD

Nagroda będzie wysłana na koszt Organizatora w formie przesyłki kurierskiej na adres podany przez
uczestnika.

4.5. W razie braku możliwości przesłania przez Organizatora nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika,
w szczególności podania nieprawidłowych lub niepełnych danych lub zmianie danych uniemożliwiającej
odbiór nagrody, uczestnik traci prawo do nagrody.

5.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia poszczególnych Promocji należy zgłaszać na
piśmie lub za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@asuspromocje.pl do dnia 15 listopada 2018 r.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika,
wskazanie promocji, której dotyczy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje pisemne powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul.
Konstantynowska 34, lok. 116 / 94-303 Łódź, KRS: 0000739770 / NIP: 7272832066 / REGON: 380723126
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania
reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 listopada
2018 roku.

6.5.

Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego lub nieskorzystanie z
procedury reklamacji nie narusza prawa uczestników do dochodzenia tych roszczeń w sądzie
powszechnym.

6.

DANE OSOBOWE

7.1.

Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie 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) dalej „RODO”

7.2.

Administratorem danych osobowych dalej zwany też Administratorem Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul.
Konstantynowska 34, lok. 116 / 94-303 Łódź, KRS: 0000739770 / NIP: 7272832066 / REGON: 380723126,

7.3.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej
należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@asuspromocje.pl

7.4.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie:
7.4.a)
art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:
„RODO”)
- jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku
z akceptacją regulaminu Programu przez Uczestnika;
7.4.b)
art. 6 ust. 1. lit. a RODO – w przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody na
przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach
7.4.c)
art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – jako informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami,
7.4.d)
art. 6 ust. 1 lit. c. RODO - jako informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków
podatkowych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (Sponsorze).

7.5.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji, nie dłużej
niż do 30 listopad 2018 roku oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku podatkowych, zgodnie z przepisami prawa oraz wycofania zgody lub zakończenia działań
marketingowych prowadzonych przez Administratora.

7.6.

Dane

7.7.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.8.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od Gratifica Sp. z o.o. Sp.
k., informacji marketingowych uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie.

7.9.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.10.

Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie w ust. 3.2. lit. a. jest dobrowolne ale niezbędne do
przeprowadzenia promocji poprzez asuspromocje.pl

osobowe
Uczestników nie będą
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

przekazywane

do

państwa

7.11.

Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie z ust. 3.7. jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w
promocji. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych Uczestnika oznacza automatyczne brak
możliwości uzyskania nagród w promocji.

7.12.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne.

7.13.

Administrator Danych Osobowych udostępnia zabrane dane osobowe Organizatorowi który to staje się ich
nowym Administratorem Danych Osobowych. Organizator jako nowy Administrator Danych Osobowych
zgodnie z art. 14 RODO spełni obowiązek informacyjny wobec osób których dane będzie przetwarzała we
własnym celu.

7.14.

Organizator jako nowy Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie dane osobowe tylko i
wyłącznie w celach:
7.14.a)
obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako informacje niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7.14.b)
podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jako informacje niezbędne do
wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (Organizatora).

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem
Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez
uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.

8.2.

Zasady na jakich odbywa się Promocja i poszczególne Promocje są określone w niniejszym regulaminie.
Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter
informacyjny.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

8.4.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak
zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji .
Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Promocji.

8.5.

Kontakt do Organizatora:
kontakt@asuspromocje.pl

