
Regulamin Promocji o nazwie: „OPTIMUM”

 1. Postanowienia wstępne
 1.1. Organizatorem Promocji o nazwie „OPTIMUM” (dalej: „Promocja”) są:

Jerzy  Wasiela  i  Bartosz  Szostak,  obaj  prowadzący  działalność
gospodarczą w ramach:  Netprint  s.c. J.  Wasiela,  B.  Szostak,  ul.  Unii
Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-237-71-43.

 1.2. Promocja  trwa  w  okresie  od  01.06.2018  do  31.12.2018  lub  do
wyczerpania zapasów.

 1.3. Promocja  nie  łączy  się  z  innymi  ofertami  rabatowymi,  promocjami,
kuponami,  itp.  akcjami  marketingowymi  prowadzonymi  równocześnie
przez Organizatora.

 1.4. Wszelki kontakt w sprawie Promocji należy nawiązywać bezpośrednio
z  osobami  pracującymi  w  komórce  handlowej  Organizatora,  pod
numerem telefonu 33 842 27 44 lub e-mail: kontakt@netprint.com.pl

 1.5. Organizator  ma  prawo  zakończenia  Promocji  przed  wskazanym
terminem  lub  przed  wyczerpaniem  zapasów  bez  podania  przyczyny;
w  takim  wypadku  Uczestnikowi  Promocji  nie  przysługują  żadne
roszczenia.

 2. Warunki udziału w Promocji
 2.1. Udział w promocji może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba

prawna,  jednostka  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa
przyznaje zdolność prawną, instytucja państwowa lub samorządowa, itp.
(„Uczestnik Promocji”).

 2.2. Udział w promocji jest dobrowolny. Przystąpienie do Promocji wymaga
zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu, przy czym uważa się,
że  Klient,  który  wyraził  chęć  wzięcia  w  niej  udziału  zapoznał  się  z
niniejszym  regulaminem.  Regulamin  jest  dostępny:  u  przedstawicieli
handlowych, w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej pod
adresem: www.tonery-optimum.com

 2.3. Promocja nie obejmuje zakupów i zamówień hurtowych.
 2.4. Promocja nie dotyczy zakupu papieru do kserokopiarek, tj. zakupy tego

typu  produktów  nie  są  wliczane  do  wartości  zamówienia,  od  której
zależy nagroda gwarantowana.

 2.5. Uczestnik  Promocji  może  wskazać  innego  Beneficjenta  Promocji,  tj.
osobę fizyczną, która otrzyma Prezent za zakupy objęte Promocją. Osoba
taka  powinna  być  wskazana  najpóźniej  do  dnia  wydania  Prezentu.
Wskazanie  Beneficjenta  może odbyć się  w każdej  formie  (np.  ustnie,
pisemnie, drogą e-mail). Beneficjent może odmówić odbioru Prezentu, w
takim wypadku przypada on Uczestnikowi Promocji. Organizator może
udzielić indywidualnej zgody na kolejne wskazanie Beneficjenta, jeżeli
pierwsza wskazana osoba odmówiła odbioru Prezentu.

 2.6. Przez  przystąpienie  do  Promocji  lub  przyjęcie  przez  Beneficjenta
Prezentu  dochodzi  do  nawiązania  umowy  między  Organizatorem
a Uczestnikiem lub Beneficjentem.

 3. Zasady Promocji
 3.1. Każdy  uczestnik,  który  w  okresie  trwania  promocji  dokona

u Organizatora zakupu towarów objętych promocją (tj. z wyłączeniem
papieru  do  kserokopiarek),  otrzyma  Prezent,  zgodnie  z  poniższymi
zasadami:
 a) za zakupy w przedziale 200,00zł do 499,99zł – Prezent: kawa lub 

kapsułki, krem do rąk, ładowarka samochodowa,
 b) za zakupy w przedziale 500,00zł do 999,99zł – Prezent: PenDrive

16GB, parasol firmowy, kubek termiczny,
 c) za  zakupy  w  przedziale  1000,00zł  do  1499,99-  Prezent:  bon

o wartości 50zł, młynek do kawy, dzbanek brita,
 d) za  zakupy  w  przedziale  1500,00zł  do  1999,99  –  Prezent:  bon

o wartości 100zł, patelnia Tefal, wkrętarka Bosh,
 e) za  zakupy  w  przedziale  2000,00zł  do  2499,99  –  Prezent:   bon

o wartości 200zł, ekspres do kawy, zestaw narzędzi,
 3.2. W przypadku,  gdy  Uczestnik  Promocji  odstępuje  od  umowy zgodnie

z powszechnie obowiązującym prawem lub zgodnie z umową łączącą go
z  Organizatorem  w  całości  albo  w  części,  wtedy  od  wartości  jego
zamówienia,  która  brana  jest  pod  uwagę  przy  weryfikacji  spełnienia
kryteriów udziału w Promocji, odlicza się wartość towaru lub usługi, od
dostawy  lub  sprzedaży  której  odstąpiono.  Jeżeli  Uczestnik  Promocji
odstępuje  od  umowy  w  całości  albo  w  części  już  po  wydaniu  mu
Prezentu, przez co zgodnie z puntem powyższym traci prawo do nagrody
z  danego  przedziału,  wtedy  ma  obowiązek  ów  Prezent  zwrócić
Organizatorowi i jest odpowiedzialny wobec Organizatora za poniesioną
przez niego szkodę.

 4. Reklamacje, ochrona praw konsumentów
 4.1. Uczestnik lub Beneficjent ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie

przeprowadzenia  lub  wykonania  Promocji  niezgodnie  z  niniejszym
regulaminem.

 4.2. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  Promocji,  Uczestnicy mogą  zgłaszać
w  szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@netprint.com.pl
lub listownie na następujący adres Organizatora: Netprint S.C,  ul. Unii
Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

 4.3. W  celu  przyspieszenia  rozpatrzenia  Reklamacji należy podać  imię
i  nazwisko (nazwę) Uczestnika, dane kontaktowe (np. adres e-mail lub
numer  telefonu),  a  także  opis  przyczyn  uzasadniających  Reklamację.

W wypadku, gdy reklamację składa Beneficjent, należy także  wskazać
dane (imię i nazwisko lub nazwę) Uczestnika.3.

 4.4. Uczestnik   zostanie   powiadomiony  w  terminie  14  dni  drogą
elektroniczną  lub  pisemną  o  rozpatrzeniu  Reklamacji  i  sposobie  jej
załatwienia.

 4.5.  Zapisy powyższe nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów
prawa  chroniących  konsumentów,  a  także  innych  norm o  charakterze
bezwzględnie  wiążącym. W zakresie  ochrony praw zawartych w tych
normach należy stosować bezpośrednio przepisy ustaw i innych aktów
prawnych.

 4.6. Poza  sprawami  dotyczącymi  konsumentów,  wszelkie  spory  między
Uczestnikiem  a  Organizatorem  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo
właściwy dla siedziby Organizatora.

 5. Ochrona danych osobowych
 5.1. W związku z organizacją Promocji  Organizator  dokonał oceny ryzyka

dla  przetwarzanych  w  ramach  procedury  Promocyjnej  danych
osobowych.

 5.2. Dane  osobowe  przetwarzane  w  związku  z  Promocją  nie  będą
przekazywane  podmiotom  zewnętrznym,  chyba  że  Sądom  w  celu
rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle udziału Promocji lub innymi
instytucjom  i  organom,  które  na  mocy  obowiązujących  powszechnie
przepisów  prawa  mogą  mieć  dostęp  do  tych  danych,  niezależnie  od
zgody (woli) osoby, której dane dotyczą.

 5.3. Dane osobowe będą chronione w sposób dostosowany do skali zagrożeń,
wielkości  i  intensywności  ich  przetwarzania,  z  zachowaniem
adekwatnych standardów technicznych i etycznych.

 5.4. Administratorem danych  osobowych  jest  Organizator  (dokładne  dane:
patrz punkt 1.1). W punkcie 1.1 i 1.4 wskazano dane kontaktowe, które
są  właściwe  również  do  kontaktu  w  kwestiach  dotyczących  danych
osobowych.

 5.5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z  art. 6 ust 1
litera   b  Rozporządzenia  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), tj. jest niezbędne
do realizacji umowy o udział w Promocji.

 5.6. Podane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres,  niezbędny  do
całkowitego wykonania umowy o udział w Promocji oraz zrealizowania
jej celów, jak też w celu archiwizacyjnym czyli co najmniej przez okres 5
lat;

 5.7. Uczestnik i Beneficjent mają prawo żądania od administratora dostępu
do ich danych osobowych dotyczących osoby,  sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,  do wniesienia sprzeciwu w przypadku
przetwarzania  danych  na  podstawie  interesu  prawnego administratora,
a także prawo do przenoszenia danych;

 5.8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  równocześnie
konieczne  w  celu  wykonania  umowy,  tj.  ich  niepodanie  spowoduje
niemożliwość wykonywania umowy o udział w Promocji;

 5.9. Uczestnik  i  Beneficjent  mają  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego,   Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych
w Warszawie,  w  wypadku  przetwarzania  moich  danych  osobowych
niezgodnie z prawem.

 6. Postanowienia końcowe
 6.1. Organizator  ma  prawo  zmiany  niniejszego  Regulaminu  z  ważnych

powodów, którymi  są  m.in.  zmiany w przepisach prawa,  zmiany cen,
wysokości podatków, itp.

 6.2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na swojej stronie  oraz
może  poinformować  w  drodze  korespondencji  papierowej  lub
elektronicznej. 


