Regulamin promocji
„Kup oczyszczacz Pure A9 lub Flow A3 i odbierz filtr za 1 zł” (dalej jako: „Promocja”)

Definicje pojęć:

Uczestnik Promocji: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
posiadająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, która dokona zakupu Produktów
opisanych w definicjach pojęć Regulaminu przy definicji „Produkty”, przy czym zakup Produktów nie może
być dokonany przez tę osobę dla celów ani pośrednio ani bezpośrednio związanych z działalnością
gospodarczą i musi zostać udokumentowany paragonem lub tzw. fakturą konsumencką (tj. faktura
wystawiona dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).
Producent i Organizator: „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000029692, NIP:
5210084388, o kapitale zakładowym 272.731.500 zł.
Koordynator: „JET ” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000178634, o kapitale zakładowym 55.000 zł.
Produkty: oczyszczacze powietrza Pure A9 oznaczone jako modele: PA91-404GY, PA91-404DG, PA91-405GY,
PA91-604GY, PA91-604DG, PA91-605GY oraz oczyszczacze powietrza Flow A3, oznaczone jako model: FA31201GY, wyprodukowane przez Producenta.
Promocja: akcja promocyjna skierowana jest do Uczestników, spełniających warunki określone w niniejszym
Regulaminie. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu objętego
Promocją, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Sklep: placówka handlowa oferująca do sprzedaży (stacjonarnej oraz internetowej) Produkty, wybrana przez
Uczestnika celem zakupu Produktu i należąca do sieci handlowej wymienionej poniżej:
a. Media Expert (sklepy stacjonarne jak również sklepy internetowe: www.mediaexpert.pl,
www.electro.pl, www.avans.pl),
b. Media Markt (sklepy stacjonarne jak również sklep internetowy: www.mediamarkt.pl),
c. NEONET S.A. (sklepy stacjonarne jak również sklep internetowy www.neonet.pl, www.neo24.pl),
d. OleOle (sklep internetowy: www.oleole.pl)
e. RTV Euro AGD (sklepy stacjonarne jak również sklep internetowy www.euro.com.pl).
Do udziału w Promocji nie uprawnia zakup Produktu w punkcie sprzedaży innym, niż określony powyżej.
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I. Postanowienia ogólne

1.

Koordynatorem Promocji jest JET Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-858), ul. gen. K.S. Rudnickiego
1/U2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000178634 (dalej jako „Koordynator”),
która działa na zlecenie „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01207 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000029692, NIP: 5210084388 (dalej jako: „Producent” lub „Organizator”).

2.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 15 października 2020 roku do wyczerpania Puli Nagród
przewidzianych w Promocji, nie dłużej jednak niż do 28 lutego 2021 roku i oznacza okres, w którym
możliwy jest zakup Produktu uprawniający do udziału w Promocji. Produkty objęte Promocją będą
dostępne w sprzedaży także poza terminem Promocji, z zastrzeżeniem ich dostępności w aktualnej
ofercie sklepu biorącego udział w Promocji, jednakże zakup Produktu objętego Promocją przed lub
po terminie Promocji nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3.

Termin zgłaszania udziału w Promocji obejmuje okres od dnia zakupu Produktu do wyczerpania się
puli nagród danego rodzaju, ale nie później niż do dnia 7 marca 2021 r.

4.

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupu Produktu
dokonanego przez Uczestnika w czasie trwania Promocji, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak
również w sklepach internetowych, objętych Promocją.

5.

Promocja ma na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Produktów objętych Promocją oraz
zainteresowania Uczestników innymi produktami oferowanymi przez Producenta, w tym filtrami do
oczyszczaczy powietrza.

6.

Promocja wyraża się w zapewnieniu Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki Promocji,
określone w pkt. II Regulaminu, nagrody w postaci kodów rabatowych uprawniających do zakupu z
rabatem filtra do oczyszczacza powietrza Pure A9 lub Flow A3, do kwoty 1 (słownie: jeden) złotych
brutto za jeden filtr do oczyszczacza powietrza Pure A9 lub Flow A3 marki Electrolux oraz bezpłatnej
dostawy, w przypadku płatności innej niż za pobraniem. Kod rabatowy może zostać wykorzystany
jedynie na zakup filtra w sklepie internetowym Electrolux, pod adresem https://shop.electrolux.pl

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

1.

Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników Promocji, tj. pełnoletnich osób fizycznych,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadających miejsce zamieszkania
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dla celów podatkowych w Polsce, spełniających kryteria o których mowa w definicji „Uczestnika”
wskazanej w Regulaminie.
2.

W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają
Produkty w związku z prowadzoną przez nich działalnością oraz właściciele i współwłaściciele, a także
wspólnicy lub osoby zatrudnione w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną w punktach sprzedaży
detalicznej lub hurtowej, prowadzących sprzedaż produktów Producenta, przez Organizatora bądź
Koordynatora oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób, przez których rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

3.

Warunkiem udziału w Promocji jest zakup co najmniej jednego Produktu. W przypadku zakupu
większej niż jeden ilości Produktów, Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Promocji
wielokrotnie. Zakup jednego Produktu uprawnia do odebrania jednej nagrody, o ile Uczestnik w
zakresie każdego Produktu dokonał odrębnego zgłoszenia za pośrednictwem formularza, o którym
mowa w pkt.4 poniżej.

4.

Warunkiem udziału w Promocji jest zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez Internet, za
pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej,
pod adresem: www.electrolux.pl/promocje (dalej: „Formularz”). Dokonując zgłoszenia uczestnictwa
w Promocji Uczestnik wskazuje w Formularzu następujące dane:
a. swoje imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny na terenie Polski,
b. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
c. dane dotyczące zakupionego przez Uczestnika Produktu, tj.: model, numer seryjny, numer
dokumentu zakupu produktu, wartość brutto Produktu oraz miejsce jego zakupu (nazwę i adres
sklepu),
d. dołącza czytelny oraz wyraźny skan bądź fotografię cyfrową Dowodu Zakupu zgłaszanego
Produktu z widoczną kwotą brutto dokonanego zakupu.

5.

W Formularzu, Uczestnik wskazuje ponadto, spośród wskazanych w pkt. III.2 Regulaminu - model
filtra, który chciałby nabyć z rabatem do wysokości 1 złotych brutto.

6.

Aby przesłać zgłoszenie, Uczestnik powinien wysłać Formularz zawierający wszystkie dane wskazane
w pkt II ust. 4a-c, oraz załączniki wskazane w pkt II ust. 4d oraz w pkt II ust.5 Regulaminu.
Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia przez system Producenta, nadawany jest mu w sposób
automatyczny unikalny numer identyfikacyjny (dalej „Numer Identyfikacyjny”), widoczny dla
Uczestnika na stronie internetowej Organizatora bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia, a następnie
przesyłany Uczestnikowi na podany w Formularzu adres e-mail.

7.

Prawidłowe ukończenie zgłoszenia wymaga oczekiwania do momentu wyświetlenia na stronie
internetowej Numeru Identyfikacyjnego, bez zamykania okna przeglądarki internetowej przed
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wyświetleniem Numeru Identyfikacyjnego. Chwilą dokonania zgłoszenia do Promocji jest moment
nadania temu zgłoszeniu Numeru Identyfikacyjnego.
8.

Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, niezwłocznie otrzyma na podany w
Formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z nadanym Numerem Identyfikacyjnym.

9.

Udział w Promocji można zgłosić w dowolnym momencie jej trwania, o ile pula nagród danego
rodzaju nie uległa wyczerpaniu, ale nie później niż do dnia 7 marca 2021 r.

10.

Przez dzień zakupu uważa się dzień, w którym Uczestnik dokonał wpłaty należności za Produkt objęty
Promocją, potwierdzony datą zakupu widniejącą na dokumencie potwierdzającym zakup Produktu.
Dowodem zakupu dla celów Promocji jest paragon fiskalny lub tzw. faktura konsumencka (tj. faktura
wystawiona dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), dalej jako: „dowód
zakupu”.

11.

Podstawą do zgłoszenia udziału w Promocji nie może być zakup udokumentowany fakturą
wystawioną na nabywcę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

12.

Do skorzystania z Promocji nie uprawnia zakup Produktu, który został następnie zwrócony
sprzedawcy przez Uczestnika, dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta do odstąpienia
od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy jednak
sytuacji, gdy zwrot Produktu następuje w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy
przysługującego nabywcy z powodu wady towaru.

13.

Posłużenie się w ramach Promocji przez Uczestnika dowodem zakupu, o którym mowa w punkcie II.
4d stanowiącym dokument podrobiony lub przerobiony jest podstawą wykluczenia z udziału w
Promocji.

14.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków, dotyczących danych wskazanych w pkt II pkt. 4 a - d
Regulaminu, które mogą być uzupełnione, lub w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do
prawidłowości zgłoszenia, w tym co do prawa Uczestnika do skorzystania z Promocji, Organizator
wzywa Uczestnika do uzupełnienia zgłoszenia lub udzielenia dodatkowych, niezbędnych informacji,
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania na skrzynkę e- mailową. Brak przedłożenia
dodatkowych informacji, w trybie określonym poniżej, skutkować będzie brakiem spełnienia przez
Uczestnika warunków udziału w Promocji i wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji.

15.

Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania prawa do nagrody lub jej
utracenia może być podanie w Formularzu błędnych danych, niezgodnych z dokumentem zakupu
Produktu, brak czytelności przesłanego dowodu zakupu, dowód zakupu będzie stwierdzał zakup
Produktu poza Czasem Trwania Promocji lub nieuzupełnienie braków we wskazanym powyżej
terminie. Odmowa przyznania prawa do nagrody lub jej utrata następuje również w sytuacji, w której
na przesłany dowód zakupu Produktu wydano już kod rabatowy w ramach Promocji.
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16.

Wypełniając Formularz Uczestnik może fakultatywnie wpisać i dodać opinię na temat zakupionego
Produktu (dalej jako: „Opinia”). Wpisanie Opinii jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość
wzięcia udziału w Promocji.

17.

W przypadku wpisania Opinii do Formularza Uczestnik Promocji oświadcza, iż przesłana w ramach
Promocji Opinia jest przejawem jego pracy intelektualnej o indywidualnym charakterze i że
przysługuje mu do niej pełnia niczym nieograniczonych autorskich praw majątkowych i autorskich
praw osobistych. Jednocześnie zamieszczając Opinię Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
korzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie w całości lub w części na dowolnych polach
eksploatacji oraz dystrybucję przez Producenta dla celów komercyjnych i marketingowych
zamieszczonej Opinii o Produkcie bez konieczności opatrywania jej nazwiskiem autora Opinii.

III. Nagrody

1. Nagrodami w Promocji są kody rabatowe, uprawniające do skorzystania z rabatu na zakup jednego z
11 filtrów przyporządkowanych do określonych modeli oczyszczaczy powietrza do kwoty 1 (słownie:
jeden) złoty brutto za jeden filtr do oczyszcza powietrza marki Electrolux, wraz z nieodpłatną
dostawą. W przypadku dokonania płatności za filtr metodą za pobraniem, będzie pobrana dodatkowa
opłata za usługę pobrania. Rabat może zostać wykorzystany jedynie na zakup filtrów w sklepie
internetowym Electrolux pod adresem https://shop.electrolux.pl .
2. Kody rabatowe przeznaczone są na zakup przez Uczestników określonego rodzaju filtra z opisanym
wyżej rabatem, w ten sposób iż:
a. Przy zakupie oczyszczacza Pure A9, wybranego spośród modeli: PA91-604GY, PA91-604DG,
PA91-605GY, Uczestnik może nabyć z rabatem następujące rodzaje filtrów:

Model oczyszczacza

Model filtra

SKU filtra

Opis filtra

PA91-604GY,

EFDBRZ6

900 922 976/7

filtr uniwersalny

PA91-604DG,

EFDBTH6

900 922 977/5

filtr antyalergiczny

PA91-605GY

EFDFRH6

900 922 992/4

filtr antyzapachowy

EFDCLN6

900 923 049/2

filtr antysmogowy

EFDCAR6

900 922 991/6

filtr antybakteryjny

Pure A9

b. Przy zakupie oczyszczacza Pure A9, wybranego spośród modeli: PA91-404GY, PA91-404DG,
PA91-405GY, Uczestnik może nabyć z rabatem następujące rodzaje filtrów:
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Model oczyszczacza

Model filtra

SKU filtra

Opis filtra

PA91-404GY,

EFDBRZ4

900 922 973/4

filtr uniwersalny

PA91-404DG,

EFDBTH4

900 922 974/2

filtr antyalergiczny

PA91-405GY

EFDFRH4

900 922 989/0

filtr antyzapachowy

EFDCLN4

900 923 048/4

filtr antysmogowy

EFDCAR4

900 922 988/2

filtr antybakteryjny

Pure A9

c. Przy zakupie oczyszczacza Flow A3, oznaczonego jako model FA31-201GY, Uczestnik może
nabyć z rabatem poniższy filtr:
Model oczyszczacza

Model filtra

SKU filtra

Opis filtra

EFFBRZ2

900 923 216/7

filtr uniwersalny

Flow A3
FA31-201GY

3. Pula kodów rabatowych uprawniających do zakupu każdego z wyżej wskazanych modeli filtrów jest
ograniczona i została wskazana w tabeli poniżej:
Model

Model filtra

SKU filtra

Opis filtra

oczyszczacza

Pula
nagród

PA91-604GY

EFDBRZ6

900 922 976/7

filtr uniwersalny

100

PA91-604DG

EFDBTH6

900 922 977/5

filtr antyalergiczny

100

PA91-605GY

EFDFRH6

900 922 992/4

filtr antyzapachowy

100

EFDCLN6

900 923 049/2

filtr antysmogowy

500

EFDCAR6

900 922 991/6

filtr antybakteryjny

500

PA91-404GY

EFDBRZ4

900 922 973/4

filtr uniwersalny

100

PA91-404DG

EFDBTH4

900 922 974/2

filtr antyalergiczny

100

PA91-405GY

EFDFRH4

900 922 989/0

filtr antyzapachowy

100

EFDCLN4

900 923 048/4

filtr antysmogowy

700

EFDCAR4

900 922 988/2

filtr antybakteryjny

700

EFFBRZ2

900 923 216/7

filtr uniwersalny

300

FA31-201GY

4. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. W przypadku wyczerpania się puli
rabatów uprawniających do zakupu z rabatem, któregokolwiek z filtrów wskazanych w pkt. III.2. a lub
pkt. III.2.b, Uczestnik jest uprawniony do wyboru kodu rabatowego na zakup filtra spośród
pozostałych modeli przyporządkowanych, zgodnie z postanowieniami pkt. III.2.a. lub pkt. III.2.b do
określonego modelu oczyszczacza. W przypadku wyczerpania się puli wszystkich kodów rabatowych
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uprawniających do zakupu filtrów do danego modelu oczyszczacza, Promocję w tym zakresie uznaje
się za zakończoną i niemożliwe jest dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji.
5. Nagroda w postaci uprawnienia do skorzystania z rabatu może zostać wykorzystana jednokrotnie, tj.
w celu zakupu jednego filtra z rabatem, o którym mowa w pkt. III.2 Regulaminu. Kody rabatowe
uprawniające do zakupu wybranego filtra z rabatem są ważne w terminie od 15 października 2020
roku do 30 kwietnia 2021 roku i tylko w tym terminie może zostać zrealizowany zakup filtra z
rabatem, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
6. Kod rabatowy stanowiący nagrodę przesyłany jest na adres e-mail podany w Formularzu, w ciągu 28
dni od daty dokonania zgłoszenia, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji. Kod rabatowy nie podlega
wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie może też zostać wymieniony na inne towary lub usługi. Kod
rabatowy nie może też być przedmiotem wymiany handlowej. E-mail zawierający kod rabatowy
wskazuje również model filtra, którego zakup jest możliwy z wykorzystaniem przyznanego rabatu, a
także numer SKU danego filtra.
7. Rabat przyznany Uczestnikowi w postaci kodu rabatowego nie łączy się z innym rabatami lub
promocjami dostępnymi w sklepie internetowym https://shop.electrolux.pl.
8. W przypadku dokonania przez Uczestnika w sklepie internetowym https://shop.electrolux.pl zakupu
filtrów, spośród wskazanych w punkcie III.2, z wykorzystaniem udzielonego rabatu, w zakresie zakupu
filtra, w tym jego dostawy i zasad płatności, zastosowanie znajduje Regulamin sklepu internetowego
https://shop.electrolux.pl, znajdującego się na wskazanej stronie, do którego przestrzegania
Uczestnik jest zobowiązany.
9. Dostawa filtrów zakupionych przy wykorzystaniu kodu rabatowego stanowiącego nagrodę w
Promocji jest nieodpłatna, z zastrzeżeniem, iż w przypadku dokonywania płatności za pobraniem,
Uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności za usługę pobrania, która wynosi 4,90 złotych i
będzie płatna przez Uczestnika wraz z płatnością za zakupiony filtr (łącznie 5,90 złotych).
10. W przypadku, gdyby po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu nagrody w postaci kodu rabatowego
uprawniającego do zakupu danego rodzaju filtra z rabatem, okazało się że produkt jest chwilowo
niedostępny, Uczestnik ma prawo do wykorzystania kodu i dokonania zakupu oraz oczekiwania na
dostawę w czasie wskazanym przez sklep internetowy. W przypadku oczekiwania na dostawę
produktu zakupionego z wykorzystaniem kodu rabatowego przez okres dłuższy niż 30 dni, Uczestnik
ma prawo zwrócić się o wymianę nagrody na kod rabatowy do filtra, który jest aktualnie w sprzedaży.
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IV. Reklamacje i roszczenia

1.

Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail:
filtrza1zl@promocje-electrolux.pl do dnia 31 maja 2021 roku (decyduje data wysłania reklamacji na
adres e-mail).

2.

Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez
Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym dochodzenia roszczeń przed Sądem.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.

4.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, a Uczestnicy Promocji są informowani
przez Organizatora o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od złożenia przez Uczestnika
Promocji reklamacji.

5.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym. Prawo takie przysługuje również w
przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w
Regulaminie.

6.

Ewentualna reklamacja filtrów zakupionych z wykorzystaniem kuponów rabatowych nie pozostaje w
związku z niniejszą Promocją i odbywa się zgodnie z zasadami regulaminu sklepu internetowego, w
którym zostały zakupione określone filtry.

V. Postanowienia końcowe

1.

Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji
na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.electrolux.pl/promocje

2.

Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w zakresie zwiększenia puli nagród w Promocji.
Informację o zmianie Regulaminu w zakresie zwiększenia puli nagród w Promocji, Organizator
opublikuje na stronie internetowej pod adresem: www.electrolux.pl/promocje. Zmiana ta nie będzie
naruszać prawa nabytych przez Uczestników Promocji ani pogarszać warunków Promocji.

3.

Uczestnicy Promocji akceptując Regulamin Promocji wyrażają zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie przez Organizatora oraz Koordynatora, danych osobowych w celu przeprowadzenia
Promocji.

4.

Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w
Promocji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz
ich poprawiania.
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5.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, a także
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

6.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator oraz
Koordynator, których zakres odpowiedzialności i zakres czynności związany z przetwarzaniem
danych, jest tożsamy i stanowią oni współadministratorów w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych
osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane tych osób przetwarzane
będą wyłącznie na potrzeby Promocji.

7.

Każdy z Uczestników Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach
określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik może
zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: dane.osobowe@electrolux.com .

8.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych lub ustawę z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

9.

Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych czy reklamowych Promocji mają charakter
wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym
Regulaminie.

10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa.

11.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w
Promocji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny podług przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
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