
- 1 - 

 

Regulamin promocji  

 

„Książka w prezencie” 
 

 
§ 1 

Definicje 

1. Promocja – w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i 

prowadzoną przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w okresie od 

dnia 22 stycznia 2019 r., godz. 00:01 do dnia 14 kwietnia 2019 r., godz. 23:59:59  lub do 

wyczerpania puli Nagród. 

2. Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

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

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52 759 500 zł, NIP 526-

10-44-039, REGON 011612810. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego. 

3. OEX E-Business Sp. z o.o. – OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-535), przy ul. 

Równoległa 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000675541, NIP: 5223090899 kapitał zakładowy 1 700 000 złotych w całości 

opłacony, działający na zlecenie Organizatora w celu wsparcia Organizatora w obsłudze 

Promocji, w szczególności w zakresie obsługi procesu reklamacyjnego. 

4. Urządzenie lub Produkt – nabyty u Partnera Handlowego smartfon, na którym możliwe jest 

zainstalowanie Aplikacji Samsung Members, za pośrednictwem której Uczestnik odbiera Kod. 

Pełen wykaz urządzeń znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Kod  – kod pobierany z Aplikacji Members i umożliwiający wykorzystanie Nagrody 

6. Nagroda – zrealizowane poprzez Stronę Internetową za pomocą Kodu zamówienie na jeden 

ebook albo jeden audiobook w usłudze Legimi, z oferty ebooków i audiobooków określonych 

przez Legimi S.A. 

7. Aplikacja Members – aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której 

Uczestnik ma możliwość odbioru Kodu uprawniającego do otrzymania Nagrody. 

8. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca Produkt i zalogowana w Aplikacji Members, która 

zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz 
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spełniła wszystkie warunki w nim określone. Do Promocji mogą przystąpić także osoby 

fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

9. Konto Samsung – indywidualne konto Uczestnika, w ramach którego Uczestnik w 

szczególności rejestruje Urządzenie oraz uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez 

Organizatora. 

10. Strona Internetowa – strona internetowa o adresie www.legimi.pl/samsung na której 

Uczestnik może wykorzystać Kod w celu odebrania Nagrody. 

11. Partner handlowy -  autoryzowany dystrybutor Urządzenia / Produktu lub punkt handlowy 

(stacjonarny lub internetowy), gdzie Klienci mogą kupić Urządzenie / Produkt;  

Partnerami Handlowymi są: 

LP Nazwa Partnera Handlowego 

1 Orange Polska S.A. 

2 P4 Sp. z o.o. 

3 Polkomtel Sp. z o.o. 

4 T-Mobile S.A. 

5 EURO-net Sp. z o.o. 

6 Media Expert (TERG S.A.) 

7 Media Markt oraz Saturn (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.) 

8 NEONET S.A. 

9 Komputronik S.A. 

10 x-kom sp. z o.o. 

11 Samsung Brandstores oraz sklepsamsung.pl (I-Terra Sp. z o.o.) 

12 Vobis (I-Terra Sp. z o.o.) 

13 Samsung Brandstores (Matrix Media Sp. z o.o.) 

14 matrixmedia.pl (Matrix Media Sp. z o.o.) 

15 MORELE.NET Sp. z o.o. 

16 Redcoon.pl sp. z o.o. 

17 Auchan Polska sp. z o.o. 

18 Max Elektro (Galicja Tomaszek sp. z o.o.) 

19 My Center S.A. 

20 Tele Magic Jacek Grabczan 

21 Alsen Marketing sp. z o.o. 

22 4CV Mobile Sp. z o.o. SP. K 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w Promocji, czas 

trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania 

reklamacji związanych z Promocją. 
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2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: od 22 stycznia 

2019 r., godz. 00:01 do dnia 14 kwietnia 2019 r., godz. 23:59:59  lub do wyczerpania puli 

Nagród. 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do posiadaczy Urządzeń, zaproszonych do udziału w 

Promocji przez Organizatora, w ramach aplikacji Samsung Members, którzy: 

a. zostaną powiadomieni poprzez notyfikację na Urządzenie i/lub 

b. otrzymają stosowny banner w zakładce „Korzyści” w aplikacji Samsung Members. 

2. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest: 

a. posiadanie przez Uczestnika Urządzenia, 

b. posiadanie konta i zalogowanie do Aplikacji Members z wykorzystaniem Konta 

Samsung, 

c. pobranie Kodu, poprzez kliknięcie w odpowiedni banner w sekcji „Korzyści” Aplikacji 

Members, a następnie kliknięcie przycisku „Pobierz kod”. 

3. O wyczerpaniu puli Nagród Organizator poinformuje poprzez deaktywowanie możliwości 

pobrania Kodów, oraz poprzez deaktywowanie możliwości otrzymania Nagrody w usłudze 

Legimi. Pobranie Kodu, nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania Nagrody. 

4. Pula Nagród w promocji wynosi 20000 sztuk. Wartość pojedynczej Nagrody to brutto 50 pln 

brutto. 

5. W przypadku spełnienia warunków przewidzianych w par. 3 ust. 1 i 2 Regulaminu, 

Uczestnikowi przyznany zostanie Kod rabatujący upoważniający do otrzymania Nagrody, w 

przypadku jej dostępności w momencie wykorzystania Kodu przez Uczestnika. 

6. Instrukcję wykorzystania Nagrody przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

Liczba Kodów jest wyższa od dostępnej liczby Nagród, dlatego też o możliwości skorzystania z 

Promocji decydować będzie kolejność wykorzystania Kodów i pobrania Nagród zgodnie z 

zgodnie z instrukcją pobrania Nagrody opisaną w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Kody należy wykorzystać najpóźniej do 30 dnia od pobrania Kodu w Aplikacji Members. Po 

upływie tego terminu Kod traci ważność i Uczestnik traci możliwość otrzymania Nagrody, 

nawet jeśli przewidziana pula Nagród nie zostanie jeszcze wykorzystana. 

8. Wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji, nie przekracza jednorazowo kwoty 

200 PLN i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). 
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9. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie 

działalnością gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących 

Nagrodę w Promocji, stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

10. Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jeden Kod  i tylko jeden raz skorzystać z 

promocji, niezależnie od liczby posiadanych Urządzeń. 

11. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Kodów/ Nagród na ich ekwiwalent pieniężny 

lub na inne świadczenie. 

12. Korzystanie z Kodu odbywać się będzie na zasadach określonych przed dostawcę Kodu i 

podmiot zarządzający usługą Legimi – Legimi S.A. 

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje w kwestiach ogólnych mogą być zgłaszane w terminie do dnia 28 maja 2019 r. 

pocztą elektroniczną na adres promocja@oexebusiness.com wiadomością o tytule „Książka w 

prezencie”. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, 

numer IMEI posiadanego Produktu oraz  opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 

odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

2. Reklamacje związane z brakiem możliwości pobrania Kodu należy zgłaszać nie później niż do 

30 dnia od próby pobrania Kodu, o ile pula Nagród nie zostanie wcześniej wyczerpana, o 

czym Organizator zawiadomi zgodnie z pkt. 3, § 3 niniejszego Regulaminu. Reklamacje te 

będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Wszelkie problemy techniczne związane z niepoprawnym działaniem usługi Legimi powinny 

być zgłaszane operatorowi usługi – Legimi S.A. pocztą elektroniczną na adres: 

samsung@legimi.com 

4. Organizator nie odpowiada za działanie usługi Legii i jego odpowiedzialność ogranicza się do 

wydania Nagrody. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ). 

mailto:promocja@oexebusiness.com
mailto:samsung@legimi.com
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2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników 

do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 marca 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).  

3. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu: 

a) celu organizacji i prowadzenia Promocji,  

b) komunikacji z Uczestnikami; 

c) wydania Kodów; 

d) obsługi reklamacji.   

4. W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także 

w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych 

osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na 

realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w 

szczególności: 

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, 

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w 

ramach Samsung oraz Grupy Samsung. 

6. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane 

będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w 

treści zgody. 

Obowiązek podania danych osobowych Samsung 

7. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić 

przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Promocji oraz świadczenia przez Samsung usług 

na rzecz Uczestnika.  

8. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

9. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu 

zgłoszenia do Promocji, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem 
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w Promocji. 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 1 

powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź 

kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i 

świadczenia usług w ramach Promocji; w celu obsługi realizacji Promocji dane 

osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania Organizatorowi, a w 

celu rozpatrywania reklamacji i komunikacji z Uczestnikami spółce OEX E-BUSINESS 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A,;  

b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;  

c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot 

przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz 

partnerom biznesowym Samsung;  

d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów prawa.  

Okresy przetwarzania danych osobowych 

11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału 

Uczestnika w Promocji.  

12. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal  przetwarzane w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie 

uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w 

przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź 

wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

13. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania 

danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania 

spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty 
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opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez 

Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich 

zgody. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

14. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;   

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla 

których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na 

której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) 

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której 

dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie 

danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie 

potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 

ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą 

wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie 

odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w 

sposób zautomatyzowany;  

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, 

gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) 

przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionego interesu Samsung. 
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15. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 

14 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na partnershop.sklepsamsung.pl, 

zgodnie z dostępną instrukcją. 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza 

przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

1. Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w 

szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to 

wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych 

osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO. 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz w Aplikacji 

Members. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie 

naruszy to praw nabytych przez Uczestników. 

 

http://w/
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Załącznik nr 1. Lista Urządzeń  biorących udział w Promocji. 

 
Device Group Nazwa modelu: 

Galaxy  Note 9 SM-N960F 

Galaxy Note 8 SM-N950F 

Galaxy S9/Galaxy S9+ SM-G960F, SM-G965F 

Galaxy S8/Galaxy S8+ SM-G950F, SM-G955F 

Galaxy S7/Galaxy S7 edge SM-G930F, SM-G935F 

Galaxy S6/Galaxy S6 edge/Galaxy S6 edge + SM-G920F, SM-G925F, SM-G928F 

Galaxy S5 SM-G900F 

Galaxy Note 4 
SM-N910S, SM-N910C, SM-N910H, 

SM-N910L, SM-N910K 

Galaxy A3 (2017) SM-A320F, SM-A320Y 

Galaxy A5 (2017) SM-A520F 

Galaxy A6/A6+ (2018) SM-A600F, SM-A605F 

Galaxy A7 (2018) SM-A750F 

Galaxy A8 (2018) SM-A530F, SM-A530X 

Galaxy A9 (2018) SM-A920F 

Galaxy J3 (2017) SM-J330FN, SM-J330N 

Galaxy J4+ (2018) SM-J415F 

Galaxy J5 (2017) 
SM-J530G, SM-J530F, SM-J530S, 

SM-J530K, SM-J530Y, SM-J530L 

Galaxy J6 (2018) SM-J600F, SM-J600G, SM-J600FN 

Galaxy J7 (2017) SM-J730F 
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Załącznik nr 2.  Instrukcja wykorzystania Kodu w usłudze Legimi. 
 

1. Uczestnik powinien przejść na Stronę Internetową www.legimi.pl/samsung  

2. W polu „Wpisz kod” wpisać Kod pobrany z Aplikacji Samsung Members i 

zaakceptować regulamin usługi Legimi, poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję 

regulamin promocji” i następnie kliknąć przycisk „Przejdź dalej” 

3. Uczestnik powinien dokonać wyboru książki z dostępnej oferty poprzez kliknięcie na 

interesujący Uczestnika tytuł książki i następnie kliknąć „Przejdź dalej” 

4. Uczestnik powinien zalogować się do usługi Legimi, jeżeli posiada już konto lub 

stworzyć nowe konto zgodnie z instrukcjami zamieszonymi na stronie, poprzez 

wypełnienie wszystkich wymaganych pól, a następnie kliknięcie w przycisk „Załóż 

konto” 

5. Następnie Uczestnik powinien postępować zgodnie z instrukcjami, które pokażą się 

na stronie. 

http://www.legimi.pl/samsung

