Regulamin sprzedaży premiowej
„Dbanie mamy najlepsze edycja II”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

[Regulamin] Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich
odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą „Dbanie mamy najlepsze” (dalej: „Promocja”).
Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Regulamin jest
udostępniony w biurze Organizatora oraz Koordynatora, a w postaci elektronicznej w formacie
PDF do nieodpłatnego pobrania na stronie internetowej www.dbaniemamy.pl.

2.

[Organizator] Organizatorem Promocji jest Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000103545, NIP: 5220101645, wysokość kapitału zakładowego: 21.000.000 zł (dalej
„Organizator”).

3.

[Koordynator] Działania związane z bieżącą obsługą Promocji wykonuje Cape Morris PL Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) ul. Niedźwiedzia 29A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000565218, NIP: 951-239-49-69, REGON: 361898961,
działająca w imieniu i na rzecz Organizatora (dalej „Koordynator”).

4.

[Przyrzeczenie publiczne] Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę premiową w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu
cywilnego.

5.

[Cel Promocji] Celem Promocji jest promowanie i wsparcie sprzedaży produkowanych lub
dystrybuowanych przez Organizatora Generatorów Pary marki „Tefal”.

6.

[Czas trwania Promocji] Promocja przeprowadzana jest w terminie od dnia 01.07.2020 r.,
godzina 12:00 do dnia 31.12.2020 r., godzina 23:59 (dalej: „Czas Trwania Promocji”), z
zastrzeżeniem, iż zakup Produktu promocyjnego musi nastąpić w okresie 01.07.2020 r., godzina
12:00 do dnia 31.12.2020 r., godzina 23:59, natomiast wysłanie zgłoszenia konkursowego jest
możliwe w terminie od dnia 01.07.2020 r., godzina 12:00 do dnia 07.01.2021 r., godzina 23:59.

7.

[Strona internetowa] Zgłoszenia do Promocji będą przyjmowane poprzez stronę internetową
dostępną pod adresem: www.dbaniemamy.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji

1.

[Dobrowolność] Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.

[Uczestnicy] Promocja jest skierowana wyłącznie do konsumentów i tylko konsument może
wziąć w niej udział. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art.
22¹ kodeksu cywilnego).
Uczestnikiem mogą być osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki (dalej „Uczestnicy”):
posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce;
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
w Czasie Trwania Promocji dokonały prawidłowego zgłoszenia do Promocji na zasadach
opisanych w Regulaminie.

Regulamin Promocji „„Dbanie mamy najlepsze””

Strona 1 / 10

3.

[Wyłączenia] W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie
prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, itp.) w przedsiębiorstwie
Organizatora oraz Koordynatora, punktach sieci sprzedaży urządzeń marki „Tefal”, podmiotu
weryfikującego, czy Uczestnik nie bierze udziału w innych promocjach organizowanych przez
Organizatora dotyczących Produktu promocyjnego oraz członkowie najbliższej rodziny takich
osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i
osoby
pozostające
w stosunku przysposobienia.
§ 3. Warunki udziału w Promocji

1.

[Produkty promocyjne] Promocją objęte są następujące modele Generatorów Pary marki
„Tefal” (dalej „Produkty promocyjne”):
- Tefal Pro Express Ultimate [+]: GV9620, GV9610
- Tefal Pro Express Ultimate: GV9591, GV9590, GV9581, GV9580, GV9571, GV9570, GV9565,
GV9563, GV9550
- Tefal Pro Express Care: GV9080, GV9071, GV9060
- Tefal Pro Express: GV7850, GV7830
- Tefal Express Power: SV8062
- Tefal Effectis AC: GV6840
- Tefal Express AC: SV8055, SV8053, SV8030, SV8011
- Tefal Liberty: SV7030, SV7010
- Tefal Express Compact: SV7111, SV7112
- Tefal Fasteo: SV6040, SV6020
- Tefal Express Easy SV6140
- Tefal Express Protect SV9201, SV9202
- Tefal Pro Express Protect GV9220, GV9221

2.

[Sieć sprzedaży] Produkty promocyjne można nabyć w następujących sieciach sprzedaży
urządzeń marki „Tefal”:
sklepy własne Tefal store – aktualna lista sklepów dostępna na stronie www.tefal.pl/sklepystacjonarne
sklep Internetowy tefal24.pl
pozostałe sklepy stacjonarne – Załącznik nr 1 do Regulaminu
sklepy internetowe – Załącznik nr 2 do Regulaminu

3.

[Wymogi] Promocja polega na nagrodzeniu 1000 (słownie: tysiąca) Uczestników, którzy spełnią
następujące wymogi:
w okresie od dnia 02.03.2020 r., godzina 12:00 do dnia 31.12.2020 r., godzina 23:59
zakupią dowolny Produkt promocyjny;
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zachowają paragon fiskalny albo fakturę VAT wystawioną osobie fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej (bez NIP nabywcy) otrzymany w związku dokonaniem zakupu
Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt 3.1. Regulaminu;
w przypadku gdy dokument potwierdzający zakup Produktu promocyjnego nie zawiera
dokładnych informacji o marce i o modelu, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dołączyć
do dokumentacji kserokopię wypełnionej pierwszej strony karty gwarancyjnej wraz z
przyklejoną naklejką z numerem seryjnym.
w Czasie trwania Promocji nie biorą udziału w innych promocjach organizowanych przez
Organizatora dotyczących Produktu promocyjnego;
w Czasie Trwania Promocji jako jedni z pierwszego 1000 Uczestników dokonają
prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji Organizatorowi, poprzez przesłanie
prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie
Internetowej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4, 5 i 6 Regulaminu (dalej: „Formularz
zgłoszeniowy”) – decyduje kolejność przesłanych Formularzy zgłoszeniowych.
przekażą Materiały kurierowi działającemu na zlecenie Organizatora pod wskazanym przez
siebie adresem do doręczeń/komunikacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z
zasadami określonymi w § 4 Regulaminu
4.

[Formularz] Formularz zgłoszeniowy pozwalający zgłosić udział w Promocji wymaga:
podania imienia i nazwiska;
podania adresu do doręczeń/komunikacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
podania swojego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego;
podania danych z paragonu lub faktury stanowiącej dowód zakupu Produktu promocyjnego
(data zakupu, cena zakupu, numer kasy fiskalnej, numer paragonu, NIP sprzedawcy)
załączenia w postaci cyfrowej za pomocą udostępnionego mechanizmu zdjęcia lub skanu
paragonu lub faktury, o którym mowa w pkt. 4.4 powyżej;

oraz umożliwia:
podanie imienia i datę narodzin dziecka w celu umieszczenia na wszytej metce.
5.

[Zapoznanie się z Regulaminem] W Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik zobowiązany jest
potwierdzić zapoznanie się z treścią i akceptację Regulaminu.

6.

[Wysłanie zgłoszenia] Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do Organizatora za
pośrednictwem Strony Internetowej, na której znajduje się Formularz zgłoszeniowy, poprzez
naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Bezpośrednio po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego
przez Organizatora na Stronie Internetowej wyświetla się stosowny komunikat.

7.

[Rezygnacja] Uczestnik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny,
zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
promocja@dbaniemamy.pl. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Promocji po wysłaniu Formularza
zgłoszeniowego oznacza rezygnację z nagrody premiowej. Organizator zastrzega sobie prawo
weryfikacji tożsamości osoby składającej oświadczenie o rezygnacji z udziału w Promocji,
kontaktując się Uczestnikiem za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w
Formularzu zgłoszeniowym.

8.

[Dowód zakupu – jedna nagroda] Każdy paragon lub faktura VAT może być zgłoszona przez
Uczestnika tylko raz. Próba ponownego zgłoszenia paragonu lub faktury VAT będzie zablokowana
na Stronie Internetowej.

9.
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[Weryfikacja] Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zakupu Produktu
promocyjnego.
W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Formularza zgłoszeniowego, Koordynator może
skontaktować się z Uczestnikiem za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w
Formularzu zgłoszeniowym i zobowiązać Uczestnika do przesłania dowodu zakupu Produktu
promocyjnego listem, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt Koordynatora (tzw. przesyłka
pobraniowa) na następujący adres: Cape Morris PL Sp. z o.o. Warszawa (02-737) ul. Niedźwiedzia
29A, z dopiskiem „Dbanie mamy najlepsze”. Koordynator odeśle Uczestnikowi dowód zakupu
Produktu promocyjnego w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania od Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Promocji oraz do niewydania
mu Nagrody premiowej.
10.

[Rezygnacja ze zwrotu] Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Promocji
rezygnuje z prawa do zwrotu towaru zakupionego na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, które to uprawnienie wynika z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta lub
skorzystania z możliwości zwrotu towaru na podstawie odrębnych uprawnień wynikających np. z
akcji promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

11.

[Zwrot] W przypadku zwrotu zakupionego Produktu promocyjnego, na podstawie którego
dokonano zgłoszenia do Promocji (bez względu na podstawę prawną takiego zwrotu), Uczestnik
traci prawo do Nagrody premiowej

12.

[Podatek dochodowy] Wartość Nagrody premiowej wynosi 165 PLN. Nagrody związane ze
sprzedażą premiową otrzymane przez Uczestników niniejszej Promocji są zwolnione od podatku
dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000 zł
(art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
§ 4. Przyznanie nagrody

1.

[Nagroda] Nagrodą premiową jest wykonanie Kocyka patchworkowego (dalej: „Nagroda
premiowa”) o wymiarach 105x75 cm, uszytych z przesłanych przez Uczestnika ubranek
dziecięcych (dalej: „Materiały”). Nagrodę premiową otrzyma pierwszych 1000 Uczestników,
którzy prawidłowo zgłoszą udział w Promocji i spełnią wszystkie warunki Promocji określone w
Regulaminie.

2.

[Wysyłka materiałów] Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Materiały
niezbędne do produkcji Nagrody premiowej zostaną odebrane od Uczestnika przez kuriera w
miejscu wskazanym przez Uczestnika jako adres do doręczeń/komunikacji na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, na koszt Organizatora.

3.

[Specyfikacja] Uczestnik jest zobowiązany do przekazania kurierowi przygotowanej paczki
zawierającej Materiały, z których producent Nagrody premiowej będzie miał możliwość wycięcia
35 szt. materiału o wymiarach 15 x 15 cm. Przekazany Materiał powinien być wykonany z
naturalnych materiałów, umożliwiających prasowanie.

4.

[Materiały własne producenta] Organizator zastrzega możliwość użycia do produkcji Nagrody
premiowej również tkanin własnych producenta w przypadku braku możliwości uzyskania
wystarczającej ilości materiału z przesłanych przez Uczestnika Materiałów.

5.

[Wydanie nagrody] Nagrody premiowe zostaną wysłane do Uczestnika w terminie 60 dni od
daty otrzymania Materiałów od Uczestnika, na podany przez Uczestnika adres do
doręczeń/komunikacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
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6.

[Niemożność odebrania nagrody] Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie
błędnych lub nieprawdziwych danych oraz gdy przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany
przez Uczestnika adres do doręczeń/komunikacji zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na
nie podjęcie przesyłki przez Uczestnika. W terminie 7 dni od daty nieskutecznego doręczenia,
Organizator podejmie dwukrotnie próbę kontaktu z Uczestnikiem celem wyjaśnienia sytuacji i
ustalenia nowego terminu doręczenia Nagrody promocyjnej.

7.

[Nagrody niedostarczone] Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Uczestnika doręczenie
Nagrody promocyjnej będzie niemożliwe, Organizator składa Nagrodę promocyjną w swojej
siedzibie do czasu jej odebrania przez Uczestnika.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1.

[Sposób] Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane na adres Koordynatora wskazany
w § 1 ust. 3 Regulaminu, z zalecanym dopiskiem „Dbanie mamy najlepsze – reklamacja” (przy
czym powyższy dopisek nie jest obowiązkowy), lub za pośrednictwem e-maila na adres e-mail:
promocja@dbaniemamy.pl z zalecanym tematem wiadomości: „Dbanie mamy najlepsze –
reklamacja” (przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).

2.

[Treść] Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację lub adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.

[Podstawa rozpatrzenia] Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie
Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

4.

[Termin odpowiedzi] Jeżeli Uczestnik składający reklamację nie zażąda udzielenia odpowiedzi
w określony sposób (tj. listownie albo e-mailowo), odpowiedź na reklamację jest udzielana
w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany
w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji
lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania
reklamacji przez Koordynatora, chyba że krótszy termin udzielania odpowiedzi na reklamację
wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.

5.

[Dobrowolność] Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie
ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania
sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
§ 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.

[Usługodawca] Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Organizator
świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

2.

[Zakres usług] Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Organizatora na rzecz
Uczestnika, polegają na:
zapewnieniu dostępu do informacji na temat Promocji oraz do zamieszczonego na Stronie
internetowej Regulaminu, udostępnianych na indywidualne żądanie Uczestnika w taki
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sposób, aby Uczestnik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za
pośrednictwem Strony Internetowej (dalej „Usługa informacyjna”),
udostępnieniu Strony internetowej umożliwiającej wzięcie udziału w Promocji na zasadach
określonych w Regulaminie, na Stronie internetowej (dalej „Usługa w związku z Promocją”),
3.

[Umowa] Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji
przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu
rezygnacji z usług przez Uczestnika. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego
akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania.

4.

[Zgoda] Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej
chwili cofnięta. W celu rezygnacji z usług należy przesłać wiadomość na adres:
promocja@dbaniemamy.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, umowa o świadczenie
usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana, a Organizator usuwa dane Uczestnika z
systemu informatycznego.

5.

[Treści o charakterze bezprawnym] Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o
charakterze bezprawnym.

6.

[Sprzęt] Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator,
Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania
techniczne:
komputer;
połączenie z siecią Internet,
Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać
się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje
Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator
zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi
świadczonej drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do
treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik
kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną
identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw,
modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich
Uczestników na Stronie internetowej.

7.

[Przerwy, modernizacja, aktualizacja] W razie planowanych przerw, modernizacji,
aktualizacji lub napraw Strony internetowej Organizator powiadomi o nich Uczestników
zamieszczając, na Stronie internetowej komunikat informujący o przyczynach chwilowych
utrudnień w dostępie do tej strony lub braku dostępu do niej oraz o planowanym czasie trwania
tych utrudnień lub braku dostępu.

8.

[Reklamacja] Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia § 5 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że reklamacje w stosunku do Usług
informacyjnych mogą być zgłaszane w każdym czasie.

9.

[Postanowienie dodatkowe] W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w
zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
przywołana w ust. 1 powyżej.
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§ 7. Ochrona danych osobowych
1.

[Administrator] Administratorem danych osobowych podanych w związku z udziałem
w Promocji jest Organizator – Groupe SEB Polska Spółka z o.o. (adres siedziby: ul. Inflancka 4C,
00-189 Warszawa), e-mail: info.pl@groupeseb.com. W związku z organizacją Promocji
Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wspierającym Organizatora
w realizacji Promocji tj. Koordynatorowi – Cape Morris PL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w celu bieżącej obsługi Promocji, Producentowi – Radecka Lucyna Radecka
szwalnia z siedzibą w Bystra Podhalańska nr. 610 w celu wykonania Nagrody

2.

[Cel przetwarzania danych osobowych] Podanie danych osobowych przez Uczestników jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji oraz otrzymania nagrody. Dane są
przetwarzane w celu:
realizacji Promocji – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego 2016/679 o Ochronie Danych –
RODO), jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z przyrzeczenia publicznego
i przeprowadzenie Promocji służącego wsparciu sprzedaży i promowaniu produktów
Organizatora; dane będą przetwarzane i przechowywane w powyższym celu przez czas
realizacji Promocji i wykonania obowiązków Organizatora;
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Promocji –
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na ochronie jego praw; dane będą przetwarzane i przechowywane
w powyższym celu w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych
związanych z udziałem w Promocji;
wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Organizatorze w związku z realizacją
Promocji, wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustaw o rachunkowości –
podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO); dane będą przetwarzane i przechowywane w powyższym celu przez czas
wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami (co do zasady do czasu przedawnienia
zobowiązań/należności podatkowych związanych z przeprowadzeniem Promocji);
prowadzenia dokumentacji dotyczącej przyznanych nagród na potrzeby podatkoworachunkowe – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udokumentowaniu wydania (wypłaty) nagród
w Promocji na potrzeby relacji z administracją skarbową; dane będą przetwarzane
i przechowywane w powyższym celu do czasu przedawnienia zobowiązań/należności
podatkowych związanych z przeprowadzeniem Promocji.
Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Organizatorem we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres siedziby (Groupe SEB Polska sp. z o.o.,
ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa) jak również na adres e-mail: rodo@groupeseb.pl. U
Organizatora został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować emailowo na adres: rodo@groupeseb.pl.

3.

[Prawa osób, których dane dotyczą] Osoba, której dane dotyczą, ma prawo – zgodnie
z przepisami RODO – żądania od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza
obowiązujące prawo, w tym RODO.
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4.

[Polityka prywatności] Więcej danych na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych
osobowych podawanych w związku z realizacją Promocji, oraz na temat praw wynikających
z
RODO
znajduje
się
w
polityce
prywatności
dostępnej
pod
adresem:
http://legal.groupeseb.com/Core/PL/pl/DU.html#policies

§ 8. Postanowienia końcowe

1.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.

2.

Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
według zasad ogólnych.

Warszawa, dnia 09.06.2020 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU sprzedaży premiowej „Dbanie mamy najlepsze”

LISTA SKLEPÓW STACJONARNYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ

•
•
•
•
•
•
•
•

RTV Euro AGD
Media Expert
Media Markt
Neonet
Selgros
Auchan
Carrefour
MAKRO
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU sprzedaży premiowej „Dbanie mamy najlepsze”

LISTA SKLEPÓW INTERNETOWYCH OBJĘTYCH SPRZDAŻĄ PROMOCYJNĄ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sklep Internetowy tefal24.pl
sklep Internetowy www.tefaland.pl
allegro.pl/uzytkownik/Tefal_Store
allegro.pl/uzytkownik/Oficjalny_TEFAL
allegro.pl/uzytkownik/SmA-TEFAL
allegro.pl/uzytkownik/Tefal_Sklep
allegro.pl/uzytkownik/tefal-sklep
euro.com.pl
mediaexpert.pl
mediamarkt.pl
neonet.pl
oleole.pl
redcoon.pl
electro.pl
avans.pl
neo24.pl
komputronik.pl
carrefour.pl
selgros.pl
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