Regulamin Promocji „Gadżet UEFA” z dnia 22 marca 2019 roku.
Tekst jednolity Regulaminu Promocji „Gadżet UEFA”:
Regulamin Promocji „Gadżet”
(„Regulamin Promocji”)
1)

Promocja „Gadżet UEFA ” („Promocja") jest organizowana przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a,
03-878, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, kapitał
zakładowy 25.581.840,64 zł wpłacony w całości, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160 („Organizator”). Promocja jest
skierowana do Abonentów Cyfrowego Polsatu (osób fizycznych), którzy w czasie trwania Promocji, zawrą z Organizatorem na
piśmie aneks przedłużający umowę abonencką o świadczenie usługi telewizji satelitarnej, w skład której wchodzi pakiet Polsat Sport
Premium na czas określony, z okresem podstawowym wynoszącym minimum 29 miesięcy.

2)

W czasie trwania Promocji zostanie przyznanych: nie więcej niż 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) Upominków.

3)
4)

Promocja trwa od 22 marca 2019 r. do wyczerpania zapasu Upominków.
Z Promocji można skorzystać w Stacjonarnych Punktach Sprzedaży Organizatora (aktualna baza adresowa Punktów Sprzedaży
znajduje się na stronie www.cyfrowypolsat.pl ).
W ramach Promocji Abonent, który spełni warunki określone w pkt 1 Regulaminu Promocji otrzyma w chwili zawarcia aneksu, o
których mowa w pkt. 1 Regulaminu Promocji jeden z niżej wymienionych gadżetów UEFA:

5)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Plecak
Czapka z daszkiem
Szalik UEFA
Piłka
T-shirt biały
Czapka zimowa
T-shirt niebieski
Parasol premium
Parasol składany

zwanym dalej („Upominek”).
Organizator wydaje Upominki na podstawie posiadanych stanów magazynowych, według własnego uznania.
Upominek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 200 ze zm. jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ramach Promocji Abonentowi przysługuje jeden upominek do jednego aneksu, o których mowa w pkt. 1 Regulaminu Promocji.
Abonent obowiązany jest potwierdzić odbiór Upominku poprzez podpisanie protokołu. Odmowa podpisania protokołu odbioru
Upominku przez Abonenta stanowi dla Organizatora Promocji podstawę do odmowy wydania Upominku.
Organizator Promocji wyklucza możliwość zamiany Upominku na ekwiwalent pieniężny lub inny przedmiot.
Fundatorem Upominków oraz Dodatkowych Upominków jest Organizator.
Reklamacje dotyczące Promocji można składać: (a) listownie na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu Promocji
z dopiskiem „Gadżet UEFA”, (b) w Punkcie Sprzedaży, w którym Abonent zawarł umowę lub (c) za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kontakt@cyfrowypolsat.pl
Regulamin Promocji jest dostępny w Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu oraz na stronie: www.cyfrowypolsat.pl .

Potwierdzenie Odbioru w Promocji „Gadżet UEFA” organizowanej przez
Cyfrowy Polsat („Organizator”)

Potwierdzam odbiór Upominku w postaci …………………………

………………………………..
(podpis klienta)

do aneksu o numerze ……….... ………………..

……………………………………
(miejsce i data)

1
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5
6

7
8
9
10

Administratorem danych osobowych podanych w tym dokumencie jest Organizator.
Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail IOD@cyfrowypolsat.pl w
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Organizatora w celu umożliwienia wydania Upominku/Dodatkowego Upominku.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania ww. upominku.
Dane osobowe uczestnika Promocji są przetwarzane:
a. w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z
zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679);
b. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do realizacji Promocji, w tym
podwykonawcy Organizatora w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych i wysyłki upominków.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora oraz do
momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. Po
tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu administratora z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingu bezpośredniego.
Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

