
 REGULAMIN PROMOCJI „P20 Pro i słuchawki ” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia akcji 

promocyjnej pod nazwą „P20 Pro i słuchawki ”dalej zwana „Promocją”. 

1.2. Organizatorem Promocji jest P4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000217207, NIP: 9512120077, o kapitale zakładowym w wysokości 

48 856 500,00 złotych. (zwana dalej „Organizatorem”). 

1.3. Sponsorem nagród w Promocji jest HUAWEI POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, NIP: 5262800201, o kapitale 

zakładowym w wysokości 17 000 000,00 złotych (dalej zwana „Sponsorem”). 

1.4. Promocja polega na organizacji sprzedaży premiowej smartfonu Huawei P20 Pro, podczas której 

za zakup tego modelu smartfona w określonym czasie i miejscu oraz zarejestrowaniu zakupu na 

zasadach przewidzianych w Regulaminie nabywającemu przysługuje nagroda – słuchawki Huawei 

AM61. 

1.5. Promocja trwa od 5 do 30 kwietnia 2019 roku. 

1.6. Towarem objętym Promocją jest dystrybuowany przez Huawei Polska sp. z o.o. i zakupiony od  
Organizatora lub autoryzowanego dealera Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
smartfona Huawei P20 Pro (zwany dalej „Produktem”). 

 

2. UCZESTNICY PROMOCJI 

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Produkt, o którym mowa w ust. 1.6 Regulaminu, jako 

konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego 

Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia. 

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Promocji nie mogą brać udziału 

również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa 

powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki: 

a) w okresie, o którym mowa w ust. 1.5 Regulaminu zakupić od Organizatora lub autoryzowanego 

dealera Organizatora Produkt oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT), 

określający model zakupionego Produktu oraz; 

b) w okresie 5 do 30 kwietnia 2019 roku zarejestrować się na stronie internetowej: 

https://play.pl/promocje/p20pro, zwaną dalej „Stroną Promocji” i zarejestrować Produkt. 



3.2. Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 pkt b) Regulaminu uczestnik Promocji podaje swoje następujące 

dane: 

a) imię lub imiona, 

b) nazwisko, 

c) adres zamieszkania, 

d) numer IMEI telefonu, 

e) numer telefonu, 

f) adres e-mail. 

3.3. Poprawna rejestracja Produktu powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do nagrody w postaci 

słuchawek Huawei AM61, o ile pula nagród przeznaczona do wydania nie została wyczerpana. 

3.4. Każdy uczestnik może zarejestrować się raz. Ponowna rejestracja uczestnika z użyciem tego 

samego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego możliwa jest jedynie w 

przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu. 

3.5. Dane w postaci numeru IMEI Produktu mają charakter unikalny, nie jest możliwa ponowna 

rejestracja Produktu posiadającego ten sam numeru IMEI. 

3.6. Podany przez uczestnika numer IMEI Produktu zostaje sprawdzony przez Organizatora co do 

zgodności z kryteriami określonymi w ust. 1.6 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia dokonania 

rejestracji tego Produktu. 

3.7. W czasie weryfikacji, o której mowa w ust. 3.11 Regulaminu Organizator może zwrócić się do 

uczestnika Promocji na adres e-mail podany w czasie rejestracji, o przesłanie w terminie 7 dni listem 

poleconym oryginału paragonu fiskalnego albo faktury VAT potwierdzającego zakup Produktu. 

Nieprzesłanie we wskazanym czasie oryginału dowodu zakupu skutkuje utratą prawa do nagrody. 

Utratą prawa do nagrody skutkuje także przesłanie do Organizatora dowodu zakupu nieczytelnego lub 

z jakiegokolwiek innego powodu nie potwierdzającego zakupu Produktu. 

3.8. Faktura VAT lub paragon fiskalny, o których mowa w ust. 3.12 Regulaminu zostaną odesłane 

uczestnikowi w formie przesyłki poleconej na koszt Organizatora niezwłocznie po ich weryfikacji, nie 

później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania na adres wskazany przez uczestnika. 

 

4. NAGRODY 

4.1. Nagrodą w Promocji są słuchawki Huawei AM61 o wartości 149 PLN. 

 

5. WYDAWANIE NAGRÓD 

5.1. Nagrody będą wysłane na koszt Organizatora w formie przesyłki kurierskiej na adres podany przez 

uczestnika Promocji. 

5.2. W razie braku możliwości przesłania przez Organizatora nagrody z przyczyn leżących po stronie 

uczestnika, w szczególności podania nieprawidłowych lub niepełnych danych lub zmianie danych 

uniemożliwiających odbiór nagrody, uczestnik traci prawo do nagrody. 



 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia poszczególnych Promocji należy 

zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 15 maja 2019 r na ok@pomocplay.pl. 

6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, 

wskazanie, której Promocji dotyczy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

6.5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania 

reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 31 maja 

2019 roku. 

 

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej 

„RODO”). 

7.2. Administratorem, w rozumieniu RODO, danych osobowych uczestników Promocji w zakresie 

związanym z organizacją Promocji jest Organizator. 

7.3.Z inspektorem ochrony danych Organizatora można się skontaktować pod email lub listownie: 

a) e-mail: iod@pomocplay.pl, 

b) adres pocztowy: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. 

7.4. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1. lit. b RODO - jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań 

przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Promocji przez uczestnika; 

b) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – jako informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7.5. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Promocji, nie dłużej niż do 31 maja 2019 roku oraz przechowywane do momentu przedawnienia 

roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku podatkowych, zgodnie z przepisami prawa. 

7.6. Dane osobowe uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7.7. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej 

wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.8. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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7.9. Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie w ust. 3.2 Regulaminu jest dobrowolne ale 

niezbędne do rejestracji na stronie https://play.pl/promocje/p20pro. Skorzystanie z prawa do 

usunięcia danych osobowych Uczestnika oznacza automatycznie brak możliwości uzyskania nagród w 

Promocji. 

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z 

uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu 

zaprzestania używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji. 

8.2. Zasady na jakich odbywa się Promocja są określone w niniejszym Regulaminie 

8.3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, 

jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.  

8.5. Regulamin jest dostępny na Stronie Promocji. 
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