REGULAMIN PROMOCJI (SPRZEDAŻY PREMIOWEJ) „HUAWEI PROMOCJE”
(dalej: Promocja)
PODSTAWOWE ZASADY
A. Promocja przeznaczona jest tylko dla konsumentów.
B. W Promocji premiujemy zakup urządzenia Huawei P20 w wersji 128GB ROM + 4GB RAM
(dalej: Produkt promocyjny) w wybranych sklepach sieci: „RTV EURO AGD”, „Neonet”,
„Komputronik”, „x-kom” oraz „Media Expert” w Polsce (również w sklepach internetowych
ww. sieci).
C. Sprzedaż promocyjna trwa od 17 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.
D. Zgłoszenie promocyjne można wykonać do 23 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59:59.
E.

Nagrodą w Promocji jest nagroda pieniężna (cashback) w wysokości 200 zł.

F.

W Promocji jedna osoba może wygrać tylko 1 (jedną) nagrodę pieniężną.

G. Żeby odebrać nagrodę pieniężną w Promocji, po zakupie Produktu promocyjnego zachowaj
paragon lub fakturę konsumencką oraz Produkt promocyjny i zarejestruj zakup na
www.huaweipromocje.pl. Na podany przez Ciebie numer rachunku bankowe zostanie
przelana nagroda.
H. Promocję organizuje agencja Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań
(KRS 0000125373, NIP 7792183071, REGON: 634370884).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami Promocji (sprzedaży premiowej)
„Huawei Promocje” (dalej: Promocja). W regulaminie Promocji (dalej: Regulamin) opisaliśmy
zwłaszcza: jak wziąć udział w Promocji, co można w niej otrzymać, jak odebrać swoją nagrodę,
jak zgłosić swoje zastrzeżenia (reklamację) dotyczące Promocji, a także jakie są reguły
przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji.
1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?
1.1.

Udział w Promocji może wziąć każda osoba fizyczna, która jest konsumentem – tzn. kupuje
produkty promocyjne na swoje prywatne potrzeby (dalej: Uczestnik).

1.2.

Aby wziąć udział w Promocji trzeba w okresie od 17 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r. kupić
w Polsce urządzenie (smartfon) Huawei P20 w wersji 128GB ROM + 4GB RAM, który jest objęty
Promocją (dalej: Produkt promocyjny) w jednym ze sklepów stacjonarnych lub sklepów
internetowych należących do sieci: „RTV EURO AGD”, „Neonet”, „Komputronik”, „x-kom” lub
„Media Expert”, który jest objęty Promocją. Lista takich sklepów znajduje się na stronie
internetowej Promocji – www.huaweipromocje.pl.

1.3.

Aby móc skorzystać z Promocji i odebrać swoją nagrodę pieniężną w formie tzw. cashbacku trzeba
zachować paragon lub fakturę konsumencką potwierdzającą zakup Produktu promocyjnego oraz
sam Produkt promocyjny i jego opakowanie.

2. CO MOŻNA OTRZYMAĆ W PROMOCJI?
2.1.

Nagrodą w Promocji jest kwota pieniężna w wysokości 200 zł (dalej: Nagroda).

2.2.

Organizator nie przewiduje ograniczenia ilości dostępnych nagród w Promocji.
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2.3.

Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości
zakupionych Produktów promocyjnych.

2.4.

Jeden paragon lub faktura konsumencka uprawnia do otrzymania tylko jednej Nagrody, nawet
jeżeli potwierdza zakup więcej niż jednego Produktu promocyjnego.

3. JAK ODEBRAĆ NAGRODĘ?
3.1.

Nagrodę odbiera się poprzez rejestrację zakupu na stronie internetowej Promocji –
www.huaweipromocje.pl. Uczestnik chcący odebrać Nagrodę podaje na stronie Promocji
następujące dane:
3.1.1. Imię i nazwisko,
3.1.2. E-mail
3.1.3. Numer telefonu
3.1.4. Adres zamieszkania
3.1.5. Numer IMEI1 Produktu promocyjnego; do identyfikacji Produktu promocyjnego nie
można użyć kodu IMEI2
3.1.6. Numer paragonu/faktury konsumenckiej
3.1.7. Data zakupu
3.1.8. Swój numer konta bankowego, na który ma zostać wypłacona Nagroda
3.1.9. Miejsce zakupu
3.1.10. Zdjęcie / skan wyciętego kartonika z kodem IMEI1
3.1.11. Zdjęcie skan paragonu/faktury VAT
3.1.12. Akceptacja regulaminu.

3.2.

W przypadku poprawnych zgłoszeń, Nagroda powinna zostać przelana na rachunek bankowy
podany przez Uczestnika w terminie do 28 dni. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie niepełne,
nieczytelne, konieczne będzie dosłanie dodatkowych informacji, procesowanie wniosku może się
przedłużyć o okres postępowania wyjaśniającego.

3.3.

Przesyłanie zgłoszeń w Promocji jest możliwe do 23 sierpnia 2018 r., do godz. 23:59:59. Zgłoszenia
przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3.4.

W przypadku zgłoszeń przesłanych w przewidzianym terminie, ale które wymagają poprawek,
postępowanie wyjaśniające może zakończyć się po okresie wskazanym w pkt 3.3. Regulaminu,
jednak Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić w całości wniosek w terminie nie późniejszym niż 7
dni od daty powiadomienia przez Organizatora o konieczności jego uzupełnienia lub
przedstawienia wyjaśnień.

4. REKLAMACJE
4.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 4 października
2018 r., a za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień jej doręczenia Organizatorowi. Reklamacje
złożone po 4 października 2018 r. nie będą rozpatrywane.

4.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru,
na adres Organizatora (ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Huawei
Promocje”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Reklamacja
powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez
Organizatora. Sugerowane jest podanie w reklamacji numeru telefonu i adresu e-mail w celu
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ułatwienia komunikacji.
4.3.

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia
reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
dostarczenia reklamacji Organizatorowi.

4.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe w Promocji, stanowią Załącznik nr 1 do
Regulaminu, który można odrębnie pobrać ze strony Promocji www.huaweipromocje.pl.
6. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.

Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora
w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem
wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6.2.

Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.3.

W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia)
Organizatora i Huawei Polska spółka z o.o., a także członkowie rodziny ww. osób. Pod pojęciem
członków rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

6.4.

Kartonik z kodem IMEI1 z opakowania Produktu promocyjnego powinien spełniać następujące
warunki:
6.4.1. musi być prawdziwy – tzn. pochodzić z opakowania Produktu promocyjnego i nie może
być podrobiony lub sfałszowany;
6.4.2. nie może być uszkodzony – tzn. nie może budzić wątpliwości co do zawartych na nim
treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie może być przecięty, ucięty,
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie może stanowić połączenia dwóch różnych
kodów IMEI1.

6.5.

Oryginał dokumentu zakupowego potwierdza zakup Produktów promocyjnych, jeżeli spełnia
następujące warunki:
6.5.1. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep (podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż
detaliczną produktów przemysłowych lub higienicznych w punkcie handlowym lub
prowadzi taką sprzedaż na odległość), którego dane na nim się znajdują i nie jest
podrobiony lub sfałszowany;
6.5.2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich
autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych;
6.5.3. na liście zakupów na dokumencie zakupowym jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup
dotyczył Produktów promocyjnych, bądź też na dokumencie zakupowym widnieje
adnotacja punktu sprzedaży detalicznej pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczył
Produktów promocyjnych.

6.6.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
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Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli Nagród
przewidzianych do wydania w Promocji.
6.7.

Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

6.8.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.

6.9.

Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną
Organizatorowi na adres, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny jest również na
stronie internetowej Promocji www.huaweipromocje.pl. W sprawach nieuregulowanych
w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

6.10. Promocję organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej
3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale
zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 7792183071, REGON: 634370884 (zwana
w Regulaminie „Organizatorem”). Organizator jest również fundatorem Nagród.
6.11.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
W PROMOCJI „HUAWEI PROMOCJE”
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją „Huawei
Promocje” jest Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50.
Celem przetwarzania danych przez Huawei Polska Sp. z o.o. jest organizacja Promocji,
promocja Produktu promocyjnego oraz marketing marki Huawei.

2.

Huawei Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane w zakresie:
a. imię i nazwisko,
b. e-mail
c. numer telefonu
d. adres zamieszkania
e. numer IMEI1 produktu promocyjnego
f. numer paragonu/faktury konsumenckiej
g. data zakupu
h. swój numer konta bankowego, na który ma zostać wypłacona nagroda
i. miejsce zakupu
j. zdjęcie / skan wyciętego kartonika z kodem IMEI1
k. zdjęcie skan paragonu/faktury VAT
l. informacje o przystąpieniu do Promocji
m. informacje o przyznaniu nagrody
n. informacje wynikające z postępowania reklamacyjnego – w przypadku złożenia reklamacji.

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Huawei Polska Sp. z o.o. jest:
a. w zakresie organizacji Promocji – obowiązek wynikający z treści ogłoszonego Regulaminu
Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
b. w zakresie promocji Produktu promocyjnego i marketingu marki Huawei – uzasadniony
interes, jaki spółka ma w promowaniu swoich produktów i swojej marki (art. 6 ust. 1 lit. f
w zw. z pkt 47 preambuły Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych)

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo
dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia, prawo do przenoszenia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

5.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania podanych danych osobowych.

6.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
przez administratora danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres
Huawei Polska, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa lub za pomocą
formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

7.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników są: agencja Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, której administrator zlecił zorganizowanie Promocji, a także
inne podmioty, przy pomocy których organizator przeprowadza promocję (podwykonawcy),
w tym dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne.
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8.

Dane kontaktowe
dpo@hauwei.com.

do

inspektora

ochrony

danych

osobowych

administratora:

9.

Dane osobowe uczestników podane w Promocji przechowywane będą przez Huawei Polska
Spółka z o.o.:
a. dla potrzeb realizacji Promocji i jej rozliczenia – do zakończenia roku, w którym upłynie 6
lat od zakończenia Promocji (2024 r.), czyli do upływu okresu przedawnienia roszczeń
uczestników wynikających z udziału w Promocji. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez
danego uczestnika okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może
ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej
obrony przed takim roszczeniem.
b. w przypadku celów marketingowych – przez okres pozostawania przez uczestnika
konsumentem produktów marki należącej do Huawei, a po tym okresie przez okres
kolejnych 24 miesięcy, na wypadek gdyby uczestnik powrócił do kupowania lub
użytkowania produktów lub usług marki należącej do Huawei.

10. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną, dobrowolną zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu
będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej administratora Twoich danych.
Taką zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili. Możesz to zrobić pisemnie na adres Huawei
Polska,
ul.
Domaniewska
50,
02-672
Warszawa
lub
za
pomocą
formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/. Pamiętaj, że cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
11. Dla Promocji prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.huaweipromocje.pl.
Dane Uczestników i użytkowników ww. strony internetowej uzyskujemy bezpośrednio od nich
samych, przede wszystkim podczas zgłaszania udziału w Promocji. Ponadto, przetwarzamy
również dane o użytkownikach strony internetowej Programu dotyczące:
a. informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej (jeżeli wyrażą zgodę na pliki
cookies);
b. numeru IP, z którego komunikują się ze stroną internetową Programu;
c. informacje o urządzeniu, z którego korzystają ze strony internetowej Programu, w tym o
jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu).
Więcej informacji na temat reguł przetwarzania Twoich danych przy korzystaniu ze strony
internetowej Promocji www.huaweipromocje.pl, w tym na temat zasad wykorzystywania
plików
cookies
oraz
innych
podobnych
technologii
znajdziesz
na
https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.
12. Huawei Polska sp. z o.o. może udostępniać dane Uczestników spółkom z grupy Huawei z
siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej. Komisja Europejska nie uznaje Chińskiej Republiki
Ludowej jako państwa, zapewniającego odpowiedni stopień ochrony. Wobec powyższego
podmioty z grupy Huawei zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez
zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Aby uzyskać kopię standardowych klauzul prosimy o kontakt – pisemnie na adres Huawei
Polska,
ul.
Domaniewska
50,
02-672
Warszawa
lub
za
pomocą
formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.
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