Regulamin akcji specjalnej „10 GB dla nowych abonentów!” zwany dalej „Regulaminem”:
§1
Organizator
1.

Organizatorem sprzedaży promocyjnej „10 GB dla nowych abonentów!” (dalej „akcja

specjalna”) jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02- 673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale
XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym
w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.
2.

Ofertę dostępną wyłącznie w sprzedaży promocyjnej zapewnia Virgin Mobile Polska Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-724) ul. Wołodyjowskiego 42, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000415094, o kapitale zakładowym w wysokości 7 605 000 zł, NIP 9512354680, REGON 146056906
(dalej „Fundator”).

§2
Czas trwania
1. Sprzedaż promocyjna rozpoczyna się dnia 18.12.2017 i kończy dnia 18.01.2018 o godzinie 23:59.

§3
Warunki wzięcia udziału w sprzedaży promocyjnej
1.

W akcji specjalnej mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych. Uczestnikiem akcji specjalnej może zostać wyłącznie osoba, która
zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin.
2.

W akcji specjalnej można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie

kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
3.

W akcji specjalnej nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele

Organizatora i Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jej przygotowaniu
i prowadzeniu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały
na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.

4.

Udział w akcji specjalnej i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie

dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do akcji specjalnej (dalej „Uczestnik”) jest związana
warunkami niniejszego Regulaminu.

§ 4.
Zasady i Przebieg Akcji Specjalnej
1.

Akcja specjalna jest prowadzona w artykule opublikowanym na stronie Telepolis.pl oraz za

pośrednictwem Fanpage Facebook pod adresem: www.facebook.com/telepolispl
2.

Zadaniem Uczestnika akcji specjalnej jest zamówienie Abonamentu w ofercie indywidualnej

lub grupowej na stronie VirginMobile.pl w okresie trwania akcji specjalnej za pośrednictwem
dedykowanego linka zamieszczonego w serwisie telepolis.pl.
3.

Zasady określające definicję i realizację usługi wynikającej z dokonania zamówienia

(sprzedaży promocyjnej) będącego warunkiem udziału w akcji specjalnej obejmuje regulamin zawarty
na stronie VirginMobile.pl:
https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_zawierania_Umowy_na_odleglosc_lub_poza_l
okalem_przedsiebiorstwa_Virgin_Mobile_wazny_od_2017-01-27.pdf, a także szczegółowo:
https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_swiadczenia_Uslug_Telekomunikacyjnych_prz
ez_Virgin_Mobile_Polska_na_rzecz_Klientow_Abonamentowych_wazny_od_2017-01-27.pdf,
https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_oferty_promocyjnej_AboJa_dla_Klientow_Abo
namentowych_Virgin_Mobile_od_2017-08-01.pdf.
4.

Regulaminy ofert Abonamentu i cenniki poszczególnych ofert abonamentowych, o których

mowa w § 5 pkt.2 znajdują się na stronach:
https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_oferty_promocyjnej_Plany_w_abonamencie_
dla_Klientow_Abonamentowych_Virgin_Mobile_wazny_od_2017-08-07.pdf
https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_oferty_promocyjnej_Plan_3_24M__dla_Klient
ow_Abonamentowych_Virgin_Mobile_wazny_od_2017-07-27.pdf
https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_oferty_promocyjnej_Twoja_Grupa_numerow_
w_promocji_Plany_w_abonamencie_dla_Klientow_Abonamentowych_Virgin_Mobile_wazny_od_20
17-08-30_HRdp1pN.pdf
https://virginmobile.pl/media/documents/Cennik_taryfy_TakJakLubie_dla_Klientow_Abonamentow
ych_Virgin_Mobile_wazny_od_2017-06-15.pdf
5.

Akcja specjalna skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników tj. osób, które po raz

pierwszy zarejestrowały się oraz złożyły zamówienie na stronie VirginMobile.pl.

6.

Uczestnik może skorzystać z akcji specjalnej tylko raz, niezależnie od liczby złożonych

zamówień.
7.

Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w

niniejszym Regulaminie jak również weryfikacji prawdziwości danych osobowych Uczestników.

§ 5.
Pakiety promocyjne
1. Pakietami promocyjnymi dla Uczestników akcji specjalnej są: pakiety darmowego Internetu 10 GB.
2. Jednostkowa wartość pakietu promocyjnego 10 GB to 25,00 zł brutto.
3. Każdy uczestnik w czasie trwania akcji specjalnej może otrzymać tylko jeden pakiet promocyjny. 4.
Pakiety promocyjne zostaną wydane po zakończeniu akcji specjalnej, niezbędnym warunkiem
technicznym odbioru pakietu jest aktywacja kart SIM oraz numerów telefonów z zamówionych
Abonamentów do sieci Virgin Mobile.
5.

Nie jest możliwe przeniesienie prawa do pakietu na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe

wypłacenie równowartości pakietu. Nie jest możliwa rezygnacja z części pakietu.
6.

Organizatorowi i Fundatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych

Uczestników w momencie wydania pakietu.

§ 6.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji specjalnej osób, których
działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności
Uczestników, którzy:
-nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
-wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej
do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego
sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu
Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego
udziału w akcji specjalnej.

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników akcji specjalnej jest Virgin Mobile Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-724), ul. Wołodyjowskiego 42.
2.

Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).
3.

W związku z prowadzeniem akcji specjalnej zbierane będą od Uczestników następujące ich

dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, numer zamówienia Abonamentu
dokonanego w celu uczestnictwa w akcji specjalnej. Dane osobowe w zakresie podanym wyżej będą
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji specjalnej, przyznania i wydania pakietów
promocyjnych.
4.

Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich

usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w akcji specjalnej, otrzymania pakietów lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego
przeprowadzenia akcji specjalnej. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną
usunięte.
5.

Każdy z Uczestników akcji specjalnej wyraża zgodę na używanie przez Fundatora i

Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych z użyciem numeru telefonu Uczestnika oraz
zgodę na korespondencję elektroniczną dla celów realizacji akcji specjalnej.

§ 8.
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania akcji
specjalnej oraz po jej zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia akcji
specjalnej.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: redakcja@telepolis.pl
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni
roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany
pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis
przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o akcji specjalnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
2. Wzięcie udziału w akcji specjalnej oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania akcji specjalnej na stronie: telepolis.pl.
4. Wszelkie informacje na temat akcji specjalnej można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail: redakcja@telepolis.pl
5. Organizator oświadcza, że akcja specjalna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09,
poz. 1540).

