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Regulamin promocji

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Wyślij pieniądze przez Cinkciarz.pl i odbierz do 30% 
zniżki na grę Forza Horizon 4 oraz konsolę Xbox One”.

2. Organizatorem Promocji jest Cinkciarz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364722, posiadająca NIP 9291830388, REGON 
080465538, o kapitale zakładowym 23.263.500 PLN („Organizator”, „Cinkciarz.pl”).

3. Promocja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja adresowana jest do obecnych i nowych Klientów Organizatora.

5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym przez czas 
trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej https://cinkciarz.pl/xbox 
oraz w siedzibie Organizatora.

§2 

DEFINICJE

1. Organizator - Cinkciarz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

2. Regulamin - niniejszy dokument, w którym są określone zasady Promocji, prawa i obowiązki Organ-
izatora oraz jej Uczestników; dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie https://cinkciarz.pl/xbox.

3. Promocja - promocja „Wyślij pieniądze przez Cinkciarz.pl i odbierz do 30% zniżki na grę Forza Ho-
rizon 4 oraz konsolę Xbox One”, polegająca na udzieleniu zniżki na grę Forza Horizon 4 lub konsolę 
Xbox One S z grą Forza Horizon 4.

4. Link promocyjny – odnośnik internetowy przesłany przez Organizatora do Uczestnika, który po 
wykorzystaniu zgodnie z Zasadami Ogólnymi Promocji, obniża cenę produktów objętych Promocją  
o zniżkę opisaną w pkt. 4 par. 3 poniżej: „Zasady Ogólne Promocji”. 

5. Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz we wskazanym terminie (“Okres Trwania Promocji”) wzięła udział w Promocji, tj. spełniła 
warunki opisane w par. 3 poniżej: “Zasady Ogólne Promocji”.

6. Klient Organizatora - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zweryfikowane konto w serwisie 
Cinkciarz.pl dostępnym pod adresem https://cinkciarz.pl. 

7. Microsoft Store - platforma dystrybucji produktów objętych Promocją, do której prowadzić będzie 
Link promocyjny i za pomocą której Uczestnik będzie mógł skorzystać ze zniżki;

8. Okres Trwania Promocji -  czas wskazany w par. 3 pkt. 1 poniżej, w trakcie którego Uczestnicy będą 
mogli brać udział w Promocji.

https://cinkciarz.pl/xbox
https://cinkciarz.pl
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§3 

ZASADY OGÓLNE PROMOCJI

9. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.10.2018 r. i trwa do 31.12.2018 r. („Okres Trwania Promocji”). 

10. Organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu Okresu Trwania Promocji. 

11. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która w Okresie Trwania Promocji spełni wszystkie 
poniższe warunki:

a. jest Klientem Organizatora lub dokona rejestracji i weryfikacji konta na https://cinkciarz.pl, 
stając się tym samym Klientem Organizatora; 

b. posiada konto Microsoft lub dokona rejestracji konta Microsoft, umożliwiające-
go dokonywanie zakupów w sklepie Microsoft Store dostępnym pod adresem 
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/b/home;

c. zadeklaruje za pomocą strony internetowej https://cinkciarz.pl/xbox chęć udziału w Promocji 
przez:

i. podanie swojego adresu email, który musi być adresem email użytym do rejestracji  
w serwisie Cinkciarz.pl;

ii. zaznaczenie pola potwierdzającego akceptację Regulaminu Promocji;

iii. kliknięcie przycisku “Biorę udział w promocji”, po czym Organizator prześle na adres 
email podany na stronie https://cinkciarz.pl/xbox stosowne potwierdzenie powyższej 
deklaracji i instrukcje dalszego postępowania w celu uzyskania zniżki; 

d. wykona transakcję przekazu pieniężnego przez serwis Cinkciarz.pl dostępny w internecie 
pod adresem https://cinkciarz.pl 

12. Po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 3 a – d, Organizator wyśle na adres email podany w profilu 
użytkownika serwisu Cinkciarz.pl i na stronie https://cinkciarz.pl/xbox Link promocyjny odsyłający 
na stronę w sklepie Microsoft Store, gdzie można dokonać zakupu produktów objętych promocją,  
wymienionych w Załączniku 1 do tej Umowy. W zależności od kategorii produktu Uczestnik będzie 
mógł uzyskać następujące zniżki: 

a. Kategoria „gra” – zniżka w wysokości 30%;

b. Kategoria „zestaw konsola i gra”- zniżka w wysokości 24%;

13. Poprzez otworzenie odnośnika Link promocyjny, Uczestnik może uzyskać zniżkę dokonując zakupu 
produktów objętych Promocją.

§4 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją – począwszy 
od daty rozpoczęcia Promocji do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji (decyduje data 
stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje 

https://cinkciarz.pl
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/b/home
https://cinkciarz.pl/xbox
https://cinkciarz.pl/xbox
https://cinkciarz.pl
https://cinkciarz.pl/xbox
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należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna 
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem 
oraz podpis Uczestnika.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych 
od daty ich otrzymania. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień ninie-
jszego Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym 
na adres podany w reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania 
reklamacji.

3. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Po wyczerpaniu postępowa-
nia reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń  
w sądzie.

§5 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 
Danych), zwanego dalej: „RODO”, Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, podanych w związku z wyrażeniem chęci udziału  
w Promocji jest Cinkciarz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 
przy ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia Promocji zgodnie z jej Regulaminem  
(podstawa prawna: art. 6. ust. 1  lit. a RODO),

b. świadczenia usługi prowadzenia Konta i realizacji usług płatniczych  
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b),

c. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Organizatora  
(podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych  
(podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit c RODO),

e. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń  
(podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. f RODO),

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału  
w Promocji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Pro-
mocji. 

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika mogą być:

a. podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa, w szczególności Generalny Inspektor  
Informacji Finansowej;

b. podmioty, którym Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych w związku  
z koniecznością zapewnienia dostępu do narzędzi wspierających działania operacyjne  
w zakresie komunikacji wewnętrznej, obsługi Klienta, działań marketingowych;
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c. podmioty, które mogą mieć dostęp do danych osobowych na mocy przepisów szczególnych 
- banki, doradcy podatkowi, firmy księgowe;

d. podmioty oferujące usługi finansowe w ramach serwisu Cinkciarz.pl - w przypadku  
gdy Uczestnik wyrazi chęć skorzystania z danej usługi.

5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez czas trwania Promocji,  
a po jej zakończeniu - do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji, chyba że  
z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, wówczas dane 
będą przechowywane, aż do upływu tego okresu. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

a. żądania od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania  
kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;

b. żądania od Organizatora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (przy czym 
może to spowodować wykluczenie Uczestnika z udziału w Promocji); Organizator poinfor-
muje Uczestnika o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie  
nie może być zrealizowane;

c. przenoszenia danych, w tym otrzymania od Organizatora danych w postaci pliku kompute-
rowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu  
administratorowi;

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym in-
teresem Organizatora;

e. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Promocji, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie 
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.

7. Organizator nie będzie poddawał danych osobowych Uczestnika zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, ani nie będzie ich przekazywał do podmiotu trzeciego.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika mogą 
być kierowane do Organizatora - na adres e-mail kontakt@cinkciarz.pl z dopiskiem „Konkurs XBOX” 
w temacie wiadomości lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych (IOD) wyznaczonego przez 
Organizatora - na adres iod@cinkciarz.pl.

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Moc wiążąca Regulaminu

a. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc  
prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

kontakt@cinkciarz.pl
iod@cinkciarz.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Regulaminu promocji

„Wyślij pieniądze przez Cinkciarz.pl i odbierz do 30% zniżki na grę Forza Horizon 4  
oraz konsolę Xbox One” (”Promocja”)

§1

Lista produktów, na które Uczestnik Promocji może uzyskać zniżki:

1. Kategoria „gra”:

a. Forza Horizon 4 edycja standardowa o wartości brutto 249 PLN

b. Forza Horizon 4 edycja Ultimate o wartości brutto 359 PLN 

2. Kategoria „zestaw konsola i gra”:

a. Konsola Xbox One S 1TB w zestawie z grą Forza Horizon 4 o wartości brutto 1299 PLN


