REGULAMIN PROMOCJI
„Euroster - polski producent kibicuje polskiej reprezentacji”
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1.1 Organizatorem Sprzedaży Promocyjnej pod nazwą „Euroster - polski producent kibicuje polskiej
reprezentacji” (zwanej dalej „Promocją”) są firmy PHPU AS Agnieszka Szymańska- Kaczyńska
zarejestrowana w Poznaniu, ul. Polanka 8a/3 oraz Firma Euroster Wojciech Szymański zarejestrowana w
Krobi przy ulicy Zachodniej 1, zwani dalej „Organizatorami”.
1.2 Współorganizatorem promocji są dystrybutorzy marki Euroster.
1.3 Warunki na jakich prowadzona jest Promocja, określa niniejszy Regulamin.
1.4 Promocja trwa od 21.05.2018 do 15.07.2018 lub do wyczerpania nagród.
1.5 Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6 Nagrodą w Promocji jest koszulka kibica .
§ 2 [ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI]
2.1 Uczestnik promocji przy dokonaniu, w ciągu jednego miesiąca (w okresie Promocji) zakupu/ów asortymentu
oferowanego przez Organizatorów, bezpośrednio od Współorganizatora (tj. dystrybutora marki Euroster) za
minimum 600,00 zł netto produktów opatrzonych logo EUROSTER otrzyma koszulkę kibica.
2.2 Wielokrotność kwoty 600,00 zł netto umożliwia otrzymanie kolejnych koszulek kibica.
2.3 Przekazanie koszulek kibica przez Organizatora Promocji nastąpi za pośrednictwem dystrybutora, który
odpowiedzialny jest za dalsze ich rozdysponowanie poszczególnym Uczestnikom promocji.
2.4 Przekazanie koszulek nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania przez współorganizatora listy
uczestników promocji.
2.4 Promocja łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez Organizatorów.
§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
3.1 Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie Organizatorowi w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od
zakończenia Promocji, pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3.2 Współadministratorami danych osobowych Uczestników są PHPU AS Agnieszka Szymańska- Kaczyńska
oraz Firma Euroster Wojciech Szymański. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z Promocji. Osobom, których dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3.3 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może kontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej euroster@euroster.com.pl
3.4 Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z współadministratorem
lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów promocji. Uczestnik wyraża zgodę na
przekazanie przez dystrybutora niezbędnych danych osobowych wykazujących uprawnienie do wydania
nagrody.
3.5 Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich.
3.6 Dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania promocji, a także do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z uczestnictwa promocji.
3.7 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3.8 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organów powołanych do ochrony danych osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.
3.9 Dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu wykonania niniejszej promocji oraz celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora oraz Współorganizatorów.
3.10 W związku z powyższym informujemy o:
a. przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika w celu ustalenia prawa do nagrody,

b. prowadzeniu badań statystycznych,
c. przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w przypadku wyrażenia zgody)
własnych produktów lub usług,
d. przetwarzaniu danych osobowych w celu rozpatrywania reklamacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym powyżej jest:
a) zgoda uczestnika na udział w promocji,
b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy, zapobiegania
oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;
c) zgoda na przetwarzanie danych – w sytuacjach, o których mowa poniżej (zgody na promocję i marketing
produktów lub usług, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na
wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego).
3.11 Organizator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnego powodu, jakim jest w
szczególności usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, poprawy jakości obsługi Uczestników, zapobiegania
naruszeniom Regulaminu, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni
przez sądy lub organy władzy publicznej, mającej bezpośredni wpływ na Promocję. O zmianie w
Regulaminie Organizator powiadomi Uczestników na adres podany w deklaracji uczestnictwa. Zmiana w
Regulaminie jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z udziału w Promocji w terminie do 7
dni od daty powiadomienia o zmianie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte uprzednio przez
Uczestników ani nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizatora.
3.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji. W przypadku wcześniejszego
zakończenia promocji, podmioty które uzyskały minimum zakupowe w wysokości 600,00 zł netto uzyskują
prawo do otrzymania koszulki kibica, chyba że nastąpiło wyczerpanie puli nagród.

