REGULAMIN KONKURSU „KARTA PODARUNKOWA“
§ 1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie.
2. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Karta Podarunkowa“ na zasadach
określonych Regulaminem.
3. Okres Trwania Konkursu – okres od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.
4. 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.
5. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz
inne podmioty wpisane do rejestru REGON, która wyraziła wolę wzięcia udziału
w Konkursie.
6. Play – Spółka P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taśmowa 7 , 02-677
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20077, REGON 015808609, ZSEE E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi: 48 856
500,00 zł.
7. Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonem Samsung S7 lub
Samsung S7 edge zawarta z Play wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego
www.play.pl w Okresie Trwania Konkursu albo aneks do takiej umowy.
8. Strona – strona internetowa www.play.samsung24.eu prowadzona przez Vescom Sp.
z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-164 ) przy ul. Cebertowicza 52, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000389145, NIP 947-197-78-45.
9. Telefon – telefon komórkowy marki Samsung model S7 lub Samsung model S7 edge.
10. IMEI- indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komórkowego GSM lub UMTS.
11. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający
do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów na dowolne produkty w
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punktach obsługi Master Card, w zakresie ograniczonego limitu kwotowego z terminem
ważności wskazanym na bonie.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady na jakich odbywa się Konkurs.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Okresie Trwania
Konkursu.
3. W stosunku do Uczestników Konkursu Organizator jest fundatorem i wydającym
nagrodę w rozumieniu art.41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 Kodeksu
cywilnego.
4. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatora.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także
członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał
się i podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który zawarł z Play Umowę w Okresie
Trwania Konkursu, a następnie wszedł na Stronę i wpisał IMEI Telefonu oraz
wprowadził w formularzu dane adresowe do wysyłki.
2. Nagrodę otrzyma pierwszych trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu (399) Uczestników
Konkursu, którzy poprawnie wpiszą IMEI Telefonu.
3. Nagrodą w Konkursie jest Karta Podarunkowa o wartości 200 złotych.
4. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o fakcie wygrania Nagrody za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez niego w formularzu.
5. Do przesyłki zawierającej Nagrodę zostanie dołączony w dwóch (2) egzemplarzach
protokół odbioru Nagrody, który Uczestnik Konkursu winien uzupełnić w odpowiednim
polu wpisując kolejno datę, swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię
dowodu osobistego, numer PESEL.
6. Przekazanie Nagrody zostanie potwierdzone przez każdego z Uczestników Konkursu
podpisaniem protokołu odbioru Nagrody, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu
i przekazaniem jednego(1) egzemplarza protokołu przez każdego z Uczestników
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Konkursu, zwrotnie. Za datę wydania Nagrody przyjmuje się datę podpisania protokołu
odbioru Nagrody.
7. Dostawa Karty Podarunkowej jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
następuje bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez
Uczestnika Konkursu do wysyłki w ciągu 4 dni roboczych od wprowadzenia
poprawnych danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych
adresowych do wysyłki.
9. Uczestnik Konkursu nie może zamieniać Karty Podarunkowej na gotówkę.
§ 4 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
DOTYCZĄCYCH KONKURSU
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać do Organizatora na adres: Samsung
Electronics Polska sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe
Uczestnika Konkursu niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.
3. W przypadku braków w reklamacji Organizator wezwie Uczestnika Konkursu do jej
uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia
przez Uczestnika Konkursu.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni
od daty ich otrzymania.
§ 5 ZASADY ROZLICZANIA PODATKU
1. Do Nagród zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna
o równowartości zobowiązań podatkowych otrzymania Nagrody oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej. Organizator pobierze od Uczestnika Konkursu, który wygrał
Nagrodę i odprowadzi ww. kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi
na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego.
2. W celu realizacji przez Organizatora zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 Regulaminu,
Uczestnik Konkursu, który wygrał Nagrodę prześle Organizatorowi w protokole
przekazania Nagrody dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL).
Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu zostanie pobrana
przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Uczestnikowi Konkursu, który ją wygrał.
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§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej „Ustawa”,
danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie pozyskiwał dane osobowe
Uczestników Konkursu takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do
wysyłki pozyskiwane w trakcie procesu logowania się na Stronę, które następnie będą
przez niego przetwarzane.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu,
rozpatrywania

reklamacji

dotyczących

Konkursu

oraz

realizacji

zobowiązań

podatkowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych Ustawą.
5. Dane osobowe podawane są przez Uczestników Konkursu dobrowolnie, a Uczestnicy
Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za prawidłowe funkcjonowanie Strony, przeprowadzenie Konkursu oraz realizację
wysyłki na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu odpowiada firma Vescom Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Cebertowicza 52, 91-164 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000389145, NIP
9471977845, REGON 101099457.
2. Kontakt z Organizatorem odbywa się:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: b.gryczka@samsung.com
b. telefonicznie pod numerem 0048 600 098 754 od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00.
3. Regulamin

jest

nieprzerwanie

dostępny

w

witrynie

internetowej

www.play.samsung24.eu, w sposób umożliwiający Uczestnikom Konkursu jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie
na nośniku w każdej chwili, a także w siedzibie Organizatora.
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