
REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.  

„Kup smartfon Neffos C7A i odbierz powerbank”  

1. [Postanowienia ogólne]  

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej 
pod nazwą „Kup smartfon Neffos Y5s, C9A, C9, X9 i odbierz powerbank” („Promocja”).  

1.2. Organizatorem Promocji jest spółka TP-Link Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, pod 
adresem ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000368611, NIP 5252492146 („Organizator”). 

1.3. Promocja przeprowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

1.4. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.neffos.info.  

2. [Czas trwania Promocji]  

2.1. Promocja obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem ust. 2.2 
poniżej. 

2.2. Produkt na podstawie którego Uczestnik bierze udział w Promocji musi być zakupiony w w 
terminie do 31.07.2019, z zastrzeżeniem pkt. 3.6.2.  

3. [Warunki uczestnictwa, Nagrody i przebieg Promocji]  

3.1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, która nabyła produkt wymieniony w pkt. 3.2. i posiada dowód jego zakupu. 

3.2. Promocją objęte są smartfony Neffos Y5s, C9A, C9, X9 („Produkt”), którego importerem jest 
Organizator. 

3.3. Uczestnikiem nie może być pracownik organizatora, dystrybutora, agenta lub resellera 
produktów marki TP-Link lub Neffos.  

3.4. Nagrodą w Promocji („Nagroda”) jest:  power bank TP-Link TL-PBB3000. 

3.5. Uczestnik ma prawo do otrzymania jednej Nagrody wskazanej w pkt. 3.4 za jeden zakupiony 
Produkt. Nagroda nie jest przeznaczona do dalszej odsprzedaży.  

3.6. W ramach Promocji Uczestnik będzie uprawniony do nieodpłatnego otrzymania od Organizatora 
Nagrody po łącznym spełnieniu poniższych warunków:  

3.6.1. zakup Produktu w terminie określonym w punkcie 2.2,  

3.6.2. zgłoszenie zakupu Produktu na stronie internetowej Organizatora www.neffos.info w terminie 
14 dni od daty jego zakupu, polegające na podaniu:  

3.6.2.1. poprawnych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail; 

3.6.2.2. numeru seryjnego zakupionego produktu, numeru dowodu zakupu, daty zakupu produktu, 
nazwy sklepu, oraz załączeniu pliku zawierającego potwierdzenie dokonania zakupu w postaci zdjęcia 
lub skanu dokumentu zakupu w formacie .*jpg lub .*pdf (paragon fiskalny lub faktura VAT)  

http://www.neffos.info/


3.6.3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji Promocji 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3.6.4. otrzymanie od Organizatora za pośrednictwem e-maila akceptacji przyjęcia zgłoszenia na adres 
e-mail podany podczas procesu rejestracji.  

3.7. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 3.6., Uczestnik otrzyma od Organizatora Nagrodę w 
terminie do 30 dni od daty zaakceptowania zgłoszenia poprzez wysyłkę na adres podany przy 
dokonywaniu zgłoszenia.  

3.8. Nagroda może zostać wysłana pocztą lub przesyłką kurierską jedynie na adres na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

3.9. Liczba nagród jest ograniczona  

3.10. O przyznaniu Nagród decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń do Organizatora. O ile pula nagród 
nie została wyczerpana, jeden Uczestnik Promocji może otrzymać maksimum 3 (trzy) Nagrody pod 
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w pkt. 3.6 Regulaminu.  

3.11. Dokument zakupu ważny jest tylko raz, w przypadku przekazania Organizatorowi tego samego 
dokumentu drugi raz, zostanie on odrzucony.  

3.12. Dowody zakupu, które są nieczytelne lub uszkodzone nie będą akceptowane. Nieotrzymanie 
potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora jest równoznaczne z brakiem spełnienia warunków 
wskazanych w niniejszym ustępie.  

3.13. Organizator oświadcza, że Nagrody w ramach Promocji zostaną przekazane zgodnie z 
przepisami prawa podatkowego.  

3.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu Nagrody 
wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niepodania lub 
podania niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub nie 
poinformowania o zmianie danych osobowych przez Uczestnika.  

3.15. Nagroda wysyłana jest jednokrotnie. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana, lub dostarczenie jej 
nie będzie możliwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która wraca do puli nagród 
przewidzianych w Promocji.  

3.16. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpi od umowy sprzedaży Produktu albo dokona zwrotu 
Produktu, w wyniku czego otrzyma zwrot ceny zapłaconej za Produkt, Uczestnik nie będzie 
uprawniony do otrzymania Nagrody, zaś w przypadku uprzedniego otrzymania Nagrody, Uczestnik 
będzie zobowiązany do jej zwrotu.  

3.17. Uczestnik nie będzie również uprawniony do otrzymania Nagrody w przypadku innych nadużyć 
zasad Promocji, nawet jeżeli nie zostały uwzględnione w niniejszym Regulaminie.  

4. [Przetwarzanie danych osobowych]  

4.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
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 (zwanego dalej  Rozporządzeniem) informujemy, że administratorem danych osobowych 
podawanych w związku z uczestnictwem w Promocji jest Organizator.  



4.2. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail 
Administratora: promocja@neffos.info lub telefonicznie 22 360 63 00,  

4.3. Podawane nam dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu: 

Cel przetwarzania Podstawa 
prawna 

Prawnie 
uzasadniony cel, 

jeżeli jest 

Prowadzenie Promocji Art. 6 ust 1 lit. a) – 
zgoda, art. 6 ust. 1 

pkt f) RODO 

Promocja własnych 
towarów lub usług, 

weryfikacja spełnienia warunków 
udziału w Promocji i   otrzymania 

nagród 

art. 6 ust. 1 pkt 
f) RODO 

Ustalenie osób 
uprawnionych do 

udziału w promocji 
i osób wobec 

których 
Administrator jest 
zobowiązany do 

świadczeń 

Wydanie nagród, w tym kontakt w 
celu wydania nagród 

art. 6 ust. 1 pkt 
b) RODO 

 

Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 pkt 
c) RODO 

 

Archiwizowania dokumentacji 
związanej z wydaniem i rozliczeniem 

nagród 

art. 6 ust. 1 pkt 
c) RODO 

 

 

4.4. Jeżeli podane dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody ma 
Użytkownik ma  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

4.5. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie 
art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia.   

4.6. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, może 
on wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania. 

4.7. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Promocji. Użytkownik nie jest 
zobowiązany do podania danych osobowych, jednak bez podania tych danych nie będzie możliwy 
udział w Promocji, w tym ustalenie spełnienia wymagań do uzyskania Nagrody i uzyskanie nagrody.  

4.8. Podane nam dane mogą być przekazane  podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi 
księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, przewoźników lotniczych oraz podmiotom 
świadczącym usługi hotelarskie.  
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4.9. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od rodzaju i celu przetwarzania danych. Dane 
dotyczące udziału w Promocji, do czasu upływu 6 miesięcy od zakończenia Promocji. Dane związane z 
rozliczeniami dotyczącymi wydanych nagród oraz udziałem w szkoleniach – do czasu upływu 
zobowiązania podatkowego, chyba ze odpowiednie przepisy nakładają obowiązek dłuższego 
przechowywania takich danych 

4.10. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych; 

4.11. Jeżeli Użytkownik  uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO ma prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4.12. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania w taki sposób aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły 
zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na 
sytuację Użytkownika.   

4.13. Podane dane mogą być przekazane do państw trzecich spółkom z grupy TP-Link wyłącznie gdy 
zapewnią odpowiednie zabezpieczenia. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione są za pomocą  
standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie  procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia. Kopię tych zabezpieczeń można 
uzyskać w siedzibie Administratora.   

5. [Postępowanie reklamacyjne]  

5.1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres 
jego siedziby wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem Uczestnika Promocji, dokładnym opisem 
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz z dopiskiem „Kup smartfon Neffos Y5s, C9A, C9, X9 
i odbierz powerbank” nie później niż do 31 sierpnia 2019 r.  

5.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 15 dni od daty wpłynięcia 
reklamacji.  

5.3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z 
zachowaniem formy złożenia reklamacji.  

5.4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem 
Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do miejscowego lub powiatowego rzecznika praw 
konsumenta.  

6. [Postanowienia końcowe]  

6.1. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu, pod rygorem obowiązku zwrotu Organizatorowi otrzymanej Nagrody.  

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie praw 
nabytych Uczestników Promocji w momencie takiej zmiany.  

6.3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Nagrody jak i 
zamianę Nagrody na inne towary lub usługi.  

6.4. Nieskorzystanie w terminie z Promocji, jest równoznaczne z utratą uprawnienia do nabycia 
Nagrody.  



6.5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

6.6. Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą e-mailową pod adresem: 
promocja@neffos.info  

6.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały 
reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.  

6.8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z 
realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora 
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