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REGULAMIN PROMOCJI  

„Telewizor z gratisem” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Telewizor z gratisem” (zwana dalej „Pro-

mocją”). 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa, czas trwania Promocji, zasady przyznawania gratisów, zasady ogła-

szania wyników Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, a 

także sposób składania reklamacji związanych z Promocją. Uczestnik przystępu-

jąc do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego 

warunki. 

3. Organizatorem Promocji jest Jan Szczęsny prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą Rebelia Media Jan Szczęsny, ul. Złota 60 lok. 38, 00-819 Warszawa, 

adres do doręczeń: ul. Generała Bema 87, 01-233 Warszawa (zwany dalej: Orga-

nizatorem”)  

4. Podmiotami wydającym Gratis w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (Dz. U. 

1964 Nr 16 poz. 93. ze zmianami).są: 

a) Organizator w odniesieniu do Gratis wskazanych w pkt. IV ust. 2 lit a) Regula-

minu 

6. Celem Promocji jest promocja produktów pod marką SHARP należącą do UMC 

Poland sp. z o.o.) Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polska. 

7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlega 

prawu polskiemu 

8. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.05.2020 r. o godzinie 0.00 i kończy w dniu 

30.06.2020 r. o godzinie 23:59. 

9. Regulamin promocji udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem pro-

mocjasharp.tv. co umożliwia pozyskanie regulaminu, odczytanie i utrwalanie jego 
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treści za pomocą wydruku lub zapisanie na nośniku. Regulamin dostępny jest rów-

nież siedzibie Organizatora.  

§ 2 DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od 

liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: 

1. Strona Promocyjna – strona promocji znajdująca się pod adresem promo-

cjasharp.tv  

2. Uczestnik:  

a. pełnoletnia osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospo-

darczą, która spełniła warunki uczestnictwa w Promocji i wzięła w nim udział po-

przez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.  

b. pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupu na podstawie Faktury VAT wysta-

wionej na osobę prawną i jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, któ-

rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu 

działalność gospodarczą.   

3. Gratis – przewidziany w Promocji sprzęt marki Sharp, którą Uczestnik może uzy-

skać na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny i oznacza akceptację postanowień 

Regulaminu. 

2. Uczestnik Promocji celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Promocji 

powinien: 

a) być osobą fizyczną, 

b) ukończyć 18. rok życia,  

http://promocjasharp.tv/
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c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,  

d) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

promocyjnym w celach przeprowadzenia Promocji  

f) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia w ok-

nie dialogowym natronie Promocyjnej 

 
3. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy UMC Poland sp. z o.o., jak rów-

nież członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, ro-

dzice małżonków i osoby pozostaje w stosunku przysposobienia.  

4. W celu wzięcia udziału w Promocji należy zakupić, w okresie trwania promocji , 

fabrycznie nowy produkt telewizor 65 calowy serii BL lub BN  i dokonać zgło-

szenia za pomocą formularza Promocji na stronie promocjasharp.tv oraz za po-

mocą okna dialogowego na w/w stronie przesłać zeskanowany  dowód potwier-

dzający zakup produktu, na którym wyraźnie będzie określony zakupiony mo-

del. Dokument zakupu musi posiada swój unikalny numer oraz dane sprze-

dawcy. Promocja dotyczy wybranych sklepów współpracujących z UMC Poland 

sp. z o.o. Zgłoszenia do udziału w promocji Uczestnik może dokonać w ciągu 

14 dni od zakończenia promocji czyli do dnia 14.07.2020 roku. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych następu-

jących danych: imię, nazwisko, adres do doręczenia Gratisu, numeru dowodu 

zakupu, nazwę sklepu w którym dokonano zakupu, dołączenie zeskanowanego  

dowodu zakupu za pomocą formularza na stronie promocjasharp.tv . 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Gra-

tisu zgodnie z Regulaminem. 

7. Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń w trakcie trwania Promocji, przy 

czym każdy dowód zakupu może być zgłoszony tylko raz 

8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji na każdym jej etapie  

w przypadku naruszenia ust. 4 powyżej lub niespełnienia innego z wymogów 

http://promocjasharp.tv/
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określonych Regulaminem. O wykluczeniu z Promocji Uczestnik zostanie powia-

domiony listownie lub e-mail’em wraz z podaniem przyczyny wykluczenia. 

§ 4 GRATIS I KRYTERIA PRZYZNANIA 

1. Na podstawie przesłanych w czasie trwania Promocji zgłoszeń zostanie przy-

znanych 500 nagród. W przypadku wyczerpania nagród i zakończeniu promocji, 

organizator poinformuje o tym na stronie promocjasharp.tv .  

2. Nagrodą w Promocji jest w sumie 500 sztuk produktów:  

a) Sharp Power audio PS-919 WH lub PS-919 BK  

b) Telewizor 24” model LC24CHG5112E 

3. Uczestnik w czasie rejestracji na stronie promocjasharp.tv dokonuje wyboru jed-

nego z Gratisów określonych w § 4 ust. 2 

4. Gratis o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 będą wydane Uczestnikom za po-

mocą przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od zakończenia pracy komisji Promo-

cyjnej, które nastąpi najpóźniej w dniu 31 lipca 2020 roku. 

5. Jednorazowa wartość Gratisu nie przekracza kwoty 2000 zł brutto. Tym samym, 

Gratis przyznawany w ramach Promocji podlega zwolnieniu z podatku docho-

dowego od osób fizycznych na podstawie §. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

6. Kryteriami przyznania nagród branymi pod uwagę przez Organizatora Promocji, 

są:  

a. dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego w sklepach wy-

mienionych w Załączniku nr 1 w okresie wskazanym w §. 1 ust. 8 Regulaminu;, 

b. przesłanie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później niż do 14 lipca 

2020 roku oraz jego kolejność. 

http://promocjasharp.tv/
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c. zachowanie do okazania oryginału Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego 

(paragonu/faktury VAT), potwierdzających spełnienie powyżej określonych wa-

runków; 

d. Pozytywna weryfikacją dokumentów sprzedaży przez Organizatora u sprze-

dawcy, który widnieje na dokumencie sprzedaży. 

e. Brak zwrotu zakupionego produktu.  

f. Zwrot zakupionego produktu, biorącego udział w Promocji, zobowiązuje Uczest-

nika do niezwłocznego zwrócenia sugerowanej ceny detalicznej przyznanego 

Gratisu (499 PLN) na wskazane przez Organizatora Promocji konto bankowe. 

g. Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgła-

szane do odpowiednich organów ścigania.  

h. Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zgłoszenia. 

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany przyznanego Gratisu na jakiekol-

wiek inne Gratisy rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje 

prawo cesji Gratisu na osoby trzecie. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie 

przyznania Nagrody, na zasadach określonych w § VII Regulaminu. 

§ 5 WYDANIE GRATISU 

1. Gratis, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, zostanie wysłany przesyłką kurierską 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny wskazany 

przez Zwycięzcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 31 lipca 2020 

roku. 

2. Organizator ponosi koszty wysyłki Gratisów przyznanych w Promocji. 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych będzie UMC Poland sp. z o. o. z siedzibą w 

Ostaszewie 57B, 87-148 Łysomice. Administrator dba o dane osobowe Uczest-



6 

nika, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególno-

ści z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO"). Administrator za-

warł z Organizatorem umowę powierzenia danych osobowych, na podstawie któ-

rej Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w imieniu oraz na 

rzecz Administratora. 

2. Twoje dane będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, polegającego na promocji swoich pro-

duktów, w następujących celach: 

• realizacji Promocji, w tym rozstrzygnięcia Promocji, przyznania Gratisów  i prze-

prowadzenia rozdania Gratisów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu, przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu aż do rozdania 

nagród; 

• rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Promocji 

na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 12 miesięcy od 

zakończenia promocji; 

3. Uczestnik ma prawo do żądania: 

• dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii; 

• kopii danych osobowych, które dostarczył Organizatorowi i przekazania ich 

Uczestnikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, 

możliwym do odczytu komputerowego formacie; 

• sprostowania danych osobowych Uczestnika, gdy są nieaktualnie, niekompletne 

lub nieprawidłowe; 

• usunięcia danych osobowych Uczestnika w sytuacjach określonych w art. 17 

RODO; 

• ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO 

• przenoszenia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 20 

RODO. 
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4.   Uczestnik ma również prawo do: 

• wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie naszych prawnie 

uzasadnionych interesów. 

• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem prze-

twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw Uczestnik 

może skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres mail 

biuro@rebeliamedia.pl lub drogą pisemną na adres Rebelia Media, ul. Gen. Jó-

zefa Bema 87, 01-233 Warszawa 

6. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.: 

• Urzędom skarbowym; 

• kancelariom prawnym; 

• firmom kurierskim. 

8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwaranto-

wać odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Promocji. 

10. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia promocji, upływu terminu do roz-

patrzenia reklamacji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

§ 7 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji rozpatruje Organizator. 

Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem 

poleconym na adres: Jan Szczęsny prowadzący działalność gospodarczą pod 

mailto:biuro@rebeliamedia.p
http://www.uodo.gov.pl/
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nazwą Rebelia Media Jan Szczęsny, ul. Złota 60 lok. 38, 00-819 Warszawa, ad-

res do doręczeń: ul. Gen . Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa z dopiskiem „Te-

lefon za telewizor”, lub reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej na adres Organizatora: biuro@rebeliamedia.pl, ze wskazaniem w tytule 

wiadomości „Telewizor z gratisem”. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, do-

kładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskaza-

nych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia re-

klamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpa-

trzeniu. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji oraz w terminie 30 

dni od dnia zakończenia przyznawania Gratisów tj. 31 sierpnia 2020 roku. Rekla-

macje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opi-

sanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania re-

klamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego. 

4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej 

otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi 

Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila 

zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w re-

klamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez 

Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji pod adre-

sem www.promocjasharp.tv oraz w siedzibie Organizatora. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.  

http://www.promocjasharp.tv/
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Załącznik nr 1 - Lista sklepów internetowych i stacjonarnych 

a. Sklepy internetowe: 

i. – mediaexpert.pl 

ii. – mediamarkt.pl 

iii. – euro.com.pl 

iv. – maxelektro.pl 

v. - elektro.pl 

vi. - avans.pl 

vii. - oleole.pl 

viii. - kakto.pl  

ix. - zadowolenie.pl 

x. - vobis.pl 

xi. - abfoto.pl 

b. Sklepy stacjonarne: 

i. Media Expert 

ii. Media Markt 

iii. RTV EURO AGD 

iv. Max Elektro 

v. Vobis 

vi. Loco 


