Regulamin promocji dla konsumentów
oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
„Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack”
§1
Definicje
1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i
prowadzoną przez Fundatora na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w okresie: od
dnia 01 lutego 2018 r. od godziny 00:01 do dnia 15 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59, lub do
wyczerpania puli kodów dostępu, w zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej.
2. Fundator - 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. Wydającym świadczenie
w Promocji jest Fundator.
3. Produkt – modele telewizorów Samsung Smart TV seria M, MU, Q i LS wyprodukowane w
2017 roku, na których dostępna jest aplikacja Samsung Welcome Pack.
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca Produkt, która
zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz
spełniła wszystkie warunki w nim określone. Do Promocji mogą przystąpić także osoby
fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
5. OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej 4a,
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000338509, o kapitale zakładowym w wysokości 1.635.174 zł, w całości
wpłaconym, numer NIP: 5213141885 działający na zlecenie Fundatora w celu wsparcia
Fundatora w obsłudze Promocji, w szczególności w zakresie obsługi procesu reklamacyjnego.
6. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.smartpack.samsung.pl

§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.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: od dnia 01
lutego 2018 r., godz. 00:01 do dnia 15 kwietnia 2018 r., godz. 23:59:59 lub do wyczerpania
puli kodów dostępu, w zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Fundatora, w szczególności
„Promocją Smart Pack”. O wyczerpaniu puli kodów Fundator poinformuje poprzez
zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w aplikacji Smart Pack w zakładce Welcome Pack.
§3
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest posiadanie przez Uczestnika Produktu, oraz
przystąpienie do odbioru świadczenia poprzez:
a. uruchomienie aplikacji Smart Pack i zakładki Welcome Pack na Produkcie;
b. kliknięcie przycisku „Pobierz kod”.
2. Uczestnikowi, spełniającemu warunki Promocji, przysługuje nieodpłatne świadczenie w
postaci kodu dostępu o wartości 15,90 zł (słownie: piętnaście złotych, 90 groszy) brutto
umożliwiającego maksymalnie 30-dniowy dostęp do aplikacji ELEVEN SPORTS
obsługiwanej przez ELEVEN SPORTS NETWORK Ltd. Dostęp do aplikacji ELEVEN
SPORTS możliwy jest wyłącznie na terenie Polski (konieczny polski nr IP użytkownika).
Wykorzystanie świadczenia wymaga zalogowania na stronie www.elevensports.pl oraz

postępowania zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. Do skorzystania z aplikacji ELEVEN
SPORTS może być konieczne podanie danych osobowych podmiotowi zarządzającemu
aplikacją oraz spełnienie wymagań technicznych przez urządzenie odbiorcze Użytkownika.
3. Liczba kodów dostępu w Promocji jest ograniczona i wynosi 6 000 (sześć tysięcy) kodów
dostępu. O uzyskaniu kodu dostępu decydować będzie kolejność spełnienia wszystkich,
łącznie wymagań określonych w ust. 1 powyżej. W przypadku wyczerpania puli kodów
dostępu skorzystanie z Promocji nie będzie możliwe.
4. Aby aktywować kod Uczestnik powinien:
a) Wejść na elevensports.pl;
b) Wybrać zakładkę „załóż konto”;
c) Wybrać PAKIET MIESIĘCZNY 15,90 i kliknąć ZAMÓW DOSTĘP;
d) Wypełnić wszystkie pola;
e) Wpisać kod rabatowy w pole „kod promocyjny” i zatwierdzić;
f) Wpisać pozostałe dane;
g) Kliknąć „Zakup”.
5. Po wprowadzeniu kodu Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji ELEVEN SPORTS.

Kod dostępu należy aktywować najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r. Po upływie tego

terminu, aktywacja kodu nie będzie możliwa, a Uczestnik traci możliwość
wykorzystania świadczenia. Korzystanie z kodu dostępu odbywać się będzie na
zasadach określonych przez dostawcę kodu dostępu i podmiot zarządzający aplikacją
ELEVEN SPORTS.
6. Świadczenie stanowi dla Uczestników tzw. przychód z innych źródeł i jest zwolniona

z 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 2010 r., Nr 51, poz. 307).
7. Fundator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń Uczestników i wstrzymania

wydania świadczenia lub odmowy wydania świadczenia, jeśli pojawią się
jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności działania Uczestników, w szczególności
w sytuacji podejrzeń związanych z podaniem nierzetelnych, w szczególności
przekazywanych przez Uczestnika w Promocji.
8. Fundator nie przewiduje możliwości zamiany kodów na ich ekwiwalent pieniężny lub

na inne świadczenie.
9. Kody są przyznawane indywidualnie na rzecz uczestników i nie mogą być dalej

odsprzedawane przez uczestników.
10. Jeden Uczestnik może otrzymać więcej niż jeden kod dostępu w czasie trwania

Promocji, w zależności od liczby posiadanych Produktów objętych promocją (jeśli
Uczestnik posiada dwa Produkty, otrzyma dwa osobne kody dostępu.

§4
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w terminie do dnia: 30
kwietnia 2018 r.
2. Wszelkie

reklamacje

powinny

być

przesyłane

pocztą

elektroniczną

na

adres:

welcomepack@ms.cursor.pl. OEX E-Business Sp. z o.o. może zwrócić się do Uczestnika o
podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz
poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 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.
4. Wszelkie problemy techniczne związane z poprawnym działaniem aplikacji ELEVEN
SPORTS powinny być zgłaszane jego operatorowi – ELEVEN SPORTS NETWORK Ltd.
pocztą elektroniczną na adres: pomoc@elevensports.pl

5. Fundator nie odpowiada za działanie aplikacji ELEVEN SPORTS i jego odpowiedzialność
ogranicza się do wydania świadczenia – kodów dostępu.
§5
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 procesu reklamacji powierzył OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa) przetwarzanie danych osobowych j, 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.

Dane

osobowe

osobowych

Uczestników

przetwarzane

będą

przez

administratora

danych

przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie wyłącznie w celu realizacji

Promocji oraz obsługi procesu reklamacyjnego.
3.

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe niezbędne do procesu
obsługi reklamacji.

4.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a
także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.

Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Fundatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych
osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
§6
Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Fundatora oraz na Stronie
internetowej www.smartpack.samsung.pl.
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. Fundator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu

z

odpowiednim wyprzedzeniem wskazanym w punkcie 5 poniżej, o ile nie naruszy to praw
nabytych przez Uczestników.

5. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez
Fundatora na Stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia
zmian Regulaminu. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni.

