
 

 
  Regulamin Akcji promocyjnej Twój rabat 50 pln 

   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej Twój rabat 50 pln (dalej „Akcji promocyjnej”) jest 

Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 

011612810, przyrzekający świadczenie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zwana dalej: 

„Organizatorem” lub „Samsung”. 

2. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach 

hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.) i nie 

podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej 

ustawy. 

3. Akcja promocyjna odbędzie się w dniach 21 marca 2018 roku, godz. 00:01 do 02 

kwietnia 2018 roku, godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli Kodów. 

4. Liczba Kodów w Akcji promocyjnej jest ograniczona i wynosi 7000. 

5. Akcja promocyjna prowadzona będzie w Aplikacji Samsung Members. 

 

II. UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ  

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej (dalej jako: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna 

(pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w okresie od dnia 25 lutego 2018 roku, 

godz. 19:00 do 15 marca 2018 roku, godz. 23:59:59 zamówiła Urządzenie w ramach 

przedsprzedaży prowadzonej przez partnerów handlowych Organizatora (data 

dokonania zakupu Urządzenia - decyduje data i godzina wysłania zamówienia na 

serwer sklepu internetowego partnera handlowego lub zamówienie Urządzenia w 

sklepie stacjonarnym partnera handlowego). 

2. W celu odebrania świadczenia w Akcji promocyjnej (Kodu) Uczestnik powinien: 

 

a. w okresie od dnia 8 marca 2018, godz. 00:01 do dnia 20 marca, godz.  

23:59:59  aktywować Urządzenie; przez aktywację Urządzenia należy rozumieć 

uruchomienie Urządzenia na czas co najmniej 5 minut i zaakceptowanie 

postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA); 



 
 

b. posiadać możliwości pobrania i skorzystania z Aplikacji Samsung Members w 

ramach Konta Samsung. 

c. zgłosi się do Akcji promocyjnej poprzez kliknięcie w wyświetlony w Aplikacji 

Samsung Members banner oraz kliknięcie przycisku „Pobierz kod”, nie później 

niż w terminie 02 do kwietnia2018 r, godz. 23:59:59.  

3. Uczestnicy którzy nie posiadają Konta Samsung, w celu odebrania Kodu w Akcji 

promocyjnej powinni utworzyć Konto Samsung poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego, dostępnego pod adresem internetowym 

https://account.samsung.com/ lub za pośrednictwem Aplikacji Samsung Members. 

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych w 

procedurze rejestracji Konta Samsung. Podanie nieprawdziwych, niepoprawnych lub 

niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w 

Akcji promocyjnej. 

4. W celu aktywacji Urządzenia, o której mowa w ust. 1 pkt d) powyżej, niezbędne jest 

uruchomienie Urządzenia wraz z aktywną kartą SIM oraz posiadanie dostępu do sieci 

Internet lub dostępu do sieci komórkowej. Aktywacja Urządzenia jest bezpłatna, z 

zastrzeżeniem, iż nie obejmuje to kosztów połączenia z siecią Internet, z której 

korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom 

operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. 

 

III. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Wysyłając zgłoszenie odbioru Kodu w Akcji promocyjnej, Uczestnik akceptuje 

jednocześnie postanowienia Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego 

nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków. 

2. Zgłoszenie do Akcji promocyjnej następuje poprzez kliknięcie w wyświetlony banner 

oraz kliknięcie przycisku „Pobierz kod”.   

3. O uzyskaniu Kodu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4. Jeden Uczestnik może odebrać jeden Kod.  

 

5. O wyczerpaniu puli Kodów Organizator poinformuje poprzez deaktywowanie możliwości 

pobrania kodu. 

 
6. W ramach Akcji promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, Uczestnikowi 

przysługuje Kod o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto uprawniający do 

obniżenia składki ubezpieczeniowej w razie zawarcia umowy o udzielenie ochrony 

ubezpieczeniowej z Towarzystwem Ubezpieczeń La Parisienne Assurances S.A. w 

ramach ubezpieczenia Samsung Guard S9 Ubezpieczenie (dalej „Kod”). 

 
7. Kod będzie mógł być wykorzystana w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia na 

odległość, na stronie internetowej pośrednika ubezpieczeniowego, do której 

przekierowanie następuje z Aplikacji Samsung Members.  

 
8. Uczestnik może pobrać kod nie później niż do 2 kwietnia 2018 roku, godz. 23:59:59. 

 



 
 

9. Uczestnik może wykorzystać Kod nie później niż w terminie 29 dni od aktywacji 

Urządzenia, niezależnie od dnia, w którym Uczestnik pobrał Kod klikając w banner w 

Aplikacji Samsung Members. 

 

10. Świadczenie w Akcji promocyjnej stanowi dla Uczestników tzw. przychód z innych 

źródeł i jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust. 1 pkt. 68 i 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 

11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Kodu na inne świadczenie ani na 

gotówkę. 

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać mailowo na 

adres members@ms.cursor.pl.  

2. Reklamacje dotyczące pobrania Kodu są przyjmowane nie później niż do 2 kwietnia 

2018 roku. 

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz 

wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.  

4. Reklamacje dotyczące pobrania Kodu rozpatrywane będą w terminie 3 dni od ich 

otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez 

Uczestnika. 

5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, 

co nie pozbawia Uczestnika Akcji promocyjnej uprawnienia do dochodzenia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa. 

6. Reklamacje w sprawie realizacji Kodu – z uwagi na postanowienia Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia, dostarczanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń La Parisienne 

Assurances S.A. – mogą być zgłaszane w później niż w terminie 29 dni od aktywacji 

Urządzenia, przy czym po tym terminie Uczestnik nie będzie miał możliwości 

zrealizowania Kodu z uwagi na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 

przewidujących możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia nie później niż w terminie 

29 dni od aktywacji Urządzenia. 

7. W przypadku uznania reklamacji i wydania Uczestnikowi Kod, Kod ważny w terminie 

29 dni od aktywacji Urządzenia  

8. Organizator nie odpowiada za działanie strony internetowej obsługiwanej przez 

Ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego.  

9. Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczeń należy zgłaszać z wykorzystaniem 

dedykowanej infolinii, dostępnej pod numerem 801 880 888, od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 8:00 -20:00 oraz w sobotę w godzinach: 8:00-17:00 lub e-

mailem pod adresem galaxys9.pl@samsung.com (decyduje godziny wpływu 

wiadomości na serwer przychodzący). 

 

mailto:members@ms.cursor.pl
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V. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14), który dla 

celów prowadzenia Akcji promocyjnej powierzył SPB Services Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, 00-

844 Warszawa oraz spółce OEX E-Business sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, 02-235 

Warszawa przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej 

„Ustawa”).  

 

2. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Uczestników również dla 

celów marketingu produktów lub usług własnych w ramach tzw. usprawiedliwionego 

celu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji promocyjnej. 

Jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę Organizator będzie mógł przesyłać informacje o 

nowych produktach/usługach drogą komunikacji elektronicznej lub telemarketingu. 

Klientowi  przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz 

odwołania zgody na działania marketingowe. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności Samsung.  

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w 

formularzu zgłoszenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Uczestników zostały 

określone w Polityce Prywatności Samsung, dostępnej na stronie internetowej 

https://www.samsung.com/pl/info/privacy/. 

  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w Aplikacji Samsung Members. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Zasady 

przeprowadzania Akcji promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika 

wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Akcją promocyjną, wynikające z 

podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez 

Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i 

ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania, 

czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej 

wiadomości zakwalifikowane jako spam.  

4. Organizator nie uczestniczy w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, obniżenia 

wysokości składki ubezpieczeniowej ani nie jest podmiotem udzielającym ochrony 

ubezpieczeniowej. 

 

https://www.samsung.com/pl/info/privacy/

