Regulamin Promocji
„Wejdź do gry razem z Optimus”
I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji „Wejdź do gry razem z Optimus” (Promocja) jest AB S.A. z siedzibą w
Magnicach przy ul. Europejskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, NIP:8951628481, REGON: 931908977, o
kapitale zakładowym: 16.187.644,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: Organizator).

2.

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w serwisie internetowym:
https://gaming.optimus.pl/. Promocja organizowana jest jako sprzedaż premiowa.

3.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i prowadzenia Promocji, Nagrody przewidziane
w Promocji i zasady ich odbioru oraz postępowanie reklamacyjne.

4.

Otrzymanie Nagrody warunkowane jest zakupem komputera gamingowego Optimus (Produkt
Podstawowy) w wybranych sklepach detalicznych (stacjonarnych i internetowych) wskazanych
przez Organizatora. Lista sklepów podane jest na stronie internetowej
https://gaming.optimus.pl/ oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.

Nagrodami przewidzianymi w Promocji są słuchawki gamingowe Corsair o wartości 230 zł
brutto.

6.

Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 50 sztuk. Organizator powiadomi na stronie:
https://gaming.optimus.pl/ o wyczerpaniu zapasu Nagród.

7.

Zakupu Produktu Podstawowego można dokonać:
i)
ii)

w Sklepie Internetowym od godz. 00:15 01.10.2021 do godz. 23:45 31.10.2021 roku
w Sklepach stacjonarnych od 01.10.2021 do 31.10.2021 roku (w godzinach ich
funkcjonowania) lub do wyczerpania zapasów Nagród, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

II. Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik") mogą być wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku,
gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Uczestnik akceptując
Regulamin potwierdza, że jest świadomy, że w przypadku, gdy Nagrodę otrzymuje w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą, to Nagroda taka stanowi dla niego przychód z tej
działalności.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Uczestnikiem Promocji jest klient Sklepu Internetowego lub Sklepu stacjonarnego, o których
mowa w pkt 4, który:
a. w wybranym Sklepie Internetowym, w okresie od godz. 00:15 01.10.2021 do godz.
23:45 31.10.2021 r. (decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer Sklepu
Internetowego), zgodnie z regulaminem serwisu Sklepu Internetowego, złoży
zamówienie na Produkt Podstawowy, a następnie zapłaci jego cenę albo w okresie od

01.10.2021 do 31.10.2021 r. w wybranym Sklepie stacjonarnym (w godzinach jego
funkcjonowania) kupi Produkt Podstawowy, a następnie:
b. w okresie od godz. 00:15 01.10.2021 do godz. 23:45 31.10.2021 r. (decyduje data i
godzina wysłania wiadomości serwer Organizatora), zarejestruje Produkt Podstawowy
poprzez
wypełnienie
formularza
rejestracyjnego
na
stronie:
https://gaming.optimus.pl/ w którym wskaże: i) datę zakupu zgodną z dowodem
zakupu, ii) numer dowodu zakupu, iii) imię i nazwisko, iv) adres e-mail, v) adres wysyłki
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i następnie dołączy do niego skan lub fotografię
dowodu zakupu (paragon, fakturę) (Rejestracja)
4. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, który dokona poprawnego zgłoszenia do
Promocji poprzez stronę https://gaming.optimus.pl/ przed wyczerpaniem zapasu Nagród.
5. Jedna faktura lub jeden paragon upoważnia Uczestnika do dokonania jednego zgłoszenia do
udziału w Promocji, czyli do odbioru jednej wybranej Nagrody, bez względu na liczbę
zakupionych Produktów Podstawowych.
6. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z
tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Jeżeli Uczestnik
rejestruje zakup Produktu Podstawowego w Sklepie internetowym, Organizator przed
wydaniem Nagrody (posługując się tylko i wyłącznie numerami dokumentów zakupu) zastrzega
sobie prawo do zweryfikowania u sprzedawcy prowadzącego ten Sklep Internetowy, czy
Uczestnik nie odstąpił od umowy zawartej na odległość w zakresie zakupu Produktu
Podstawowego. W razie dokonania takiego odstąpienia przez Uczestnika, Uczestnikowi nie
przysługuje Nagroda w Promocji.
7. Nagrody zostaną wysłane do 30 dni roboczych od momentu zakończenia Promocji.

III. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji, w tym adresu, jest niezbędne
do dokonania rejestracji w Promocji i otrzymania Nagrody.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami 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 (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi
przepisami, w celu:
− wydania Nagród zarejestrowanym Uczestnikom, w tym weryfikacji czy Uczestnik spełnia
wymogu określone w Regulaminie uprawniające do otrzymania Nagrody (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
− realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
− ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed
roszczeniami, jak również w celach dokumentacyjnych związanych z rozliczeniami ze
sponsorami szkolenia (prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

−

4.

5.

6.

7.

8.

prowadzenia, w oparciu o uzasadniony interes Organizatora, działań marketingowych (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), w tym również poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w przypadku
posiadania przez Organizatora odpowiedniej zgody Uczestnika. Udzielona przez Uczestnika
zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych może być w każdej chwili wycofana przez
Uczestnika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem
zgody.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie przez czas niezbędny do
osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych wyżej lub wypełnienia przez Organizatora
obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych
celów jest dłuższy –maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z
Organizatorem w zakresie organizacji Promocji, w tym agencja marketingowa realizująca
wysyłkę Nagród dla Uczestników, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora
usługi księgowe lub doradcze.
Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje
Uczestnikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Uczestnikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń
przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Uczestnika.
Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego )można
realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl

IV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w
terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji za pomocą e-mail na adres
marketing@optimus.pl
2. Regulamin dostępny jest na stronie https://gaming.optimus.pl/ .
3. Przystąpienie do Promocji jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach rejestracji
udziału w Promocji.
4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany
Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na
stronie internetowej pod adresem: https://gaming.optimus.pl/ ze stosownym
wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany
te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą
pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy będą mieli
prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.

6. Regulamin wchodzi w życie z dn. 01.10.2021 o godz. 00:15

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lista sklepów detalicznych (stacjonarnych i internetowych)
Sklep internetowy:
https://euro.com.pl/
https://www.morele.net/
https://www.neonet.pl/
lub dowolny sklep fizyczny pod marką Neonet, Morele, RTV EURO AGD

