REGULAMIN PROMOCJI “BONIFIKATA 5%”

§1
1. Organizatorem promocji o nazwie „BONIFIKATA 5%” (dalej: „Promocja”) jest spółka:
Megaset Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-948), ul. Stalowa 3, NIP
6260002482, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000100720, e-mail: megaset@megaset.pl, (dalej: „Organizator”).
2. Treść niniejszego regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) jest dostępna
w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora.

§2
1. Okres obowiązywania Promocji: 19.08.2019 r. do dnia 30.11.2019 (dalej: „Okres
Obowiązywania”).
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w każdym czasie.
3. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik") mogą być
wyłącznie:
1) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które dokonają zakupu towarów od
Megaset Sp. z o.o.;
2) osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz
osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, które dokonają zakupu towarów od Megaset Sp. z o.o..
2.

W Promocji nie mogą brać udziału:
1) osoby fizyczne i prawne, które są w sposób bezpośredni lub pośredni, kapitałowo
lub osobowo powiązane z Organizatorem, a także pracownicy tych osób;
2) osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub warunki handlowe, których przedmiotem
jest dostawa produktów objętych Promocją;
3) pracownicy Organizatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin tj. rodzice,
rodzeństwo, małżonkowie i dzieci. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały
bezpośredni udział przy realizacji Promocji.
§4

1. W okresie obowiązywania Promocji, Uczestnik, który dokona u Organizatora zakupu
towarów, otrzymuje kartę informacyjną (dalej: „Karta informacyjna”), uprawniającą
do skorzystania przy kolejnych zakupach z 5% (słownie: pięć procent) bonifikaty na
towary zakupione w ilości od 200 kg do 399 kg, od ich aktualnej ceny.
2. Karta informacyjna, o którym mowa w ust. 1 ważny jest przez cały okres trwania
promocji.
3. Dla skorzystania z Karty informacyjnej, niezbędne jest jego okazanie przy
dokonywaniu płatności w kasie w okresie ważności Karty Informacyjnej.
4. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej
obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych
w § 4 ust. 1 Regulaminu.
5. Uczestnik traci prawo do korzystania z Promocji, jeżeli nie dopełni któregokolwiek
z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub naruszy postanowienia
niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi bonifikatami obowiązującymi u
Organizatora.
§5
1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych podczas niniejszej
Promocji jest Organizator tj.: Megaset Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich
(41-948), ul. Stalowa 3.
2. Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt
pod adresem mailowym: rodo@megaset.pl
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą dla celów realizacji postanowień
Promocji i niniejszego Regulaminu.
4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres w którym posiadają
przydatność do celu, w jakim zostały zebrane lub przez okres przedawnienia
wzajemnych roszczeń lub przez okres, w którym przetwarzanie danych stanowi
realizację obowiązku prawnego, w zależności od tego, który z tych okresów będzie
trwał najdłużej, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu przez Uczestnika
lub do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.
5. Odbiorcami danych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty dostarczające
zewnętrzne usługi dla Administratora.
6. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą
podlegały profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
§6

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
2. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami
prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne
lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie
postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal
wiążące i wykonalne.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany
w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez
właściwy Sąd.
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.08.2019 r.

