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REGULAMIN PROMOCJI 
„Dzień Babci i Dziadka 2020 + CEWE FOTOKSIĄŻKA" 

 
 
 § 1. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie „Dzień Babci i Dziadka 2020 + CEWE FOTOKSIĄŻKA” 
(zwanej dalej "Promocją")  

2. Organizatorem Promocji jest mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 05-
511 Warszawa, NIP: 8951845043, REGON: 020167256 (zwana dalej "Organizatorem").  

3. „Partnerami” promocji są: CEWE FOTOKSIĄŻKA, polskie sklepy stacjonarne i internetowe, a także 
Plus i Orange Polska. 
 

§ 2. Czas trwania i szczegółowe zasady promocji  
1. Promocja trwa od 15 do 31 stycznia 2020 r. lub do wyczerpania puli 100 voucherów. Informacje o 
wyczerpaniu zapasów znajdą się na stronie https://www.myphone.pl/konkurs-dzien-babci-i-
dziadka-2020/ . 

2. Uczestnikiem promocji (zwanym dalej "Uczestnikiem") może zostać każda pełnoletnia osoba, 
która posiada zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, posiadająca miejsce 
zamieszkania na terytorium RP oraz w dniach od 15 do 31 stycznia 2020 r. zakupiła Produkt 
promocyjny w polskim sklepie stacjonarnym lub internetowym. Jeden Uczestnik może wziąć udział 
w promocji zgłaszając maksymalnie dwa telefony myPhone.  

3. Promocja obejmuje wyłącznie modele: myPhone Halo Q, myPhone Halo Q+, myPhone Halo S, 
myPhone Halo S+, myPhone Maestro, myPhone Maestro+, myPhone Tango.  
Z Promocji wyłączeni są partnerzy handlowi współpracujący z Organizatorem. Przez partnera 
handlowego należy rozumieć podmioty, które stale i regularnie nabywają wszelkie 
urządzenia/produkty/usługi od Organizatora w celu ich dalszej odsprzedaży i dystrybucji.  

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5. Po zakupieniu telefonu myPhone objętego promocją i po pomyślnym zweryfikowaniu zgłoszenia, 
do Klienta dosyłany jest: voucher CEWE FOTOKSIĄŻKA o wartości 39,99 zł na realizację fotoksiążki 
na CEWE.pl lub w punktach partnerskich CEWE (https://www.cewe.pl/zdjecia/zdjecia-
natychmiastowe.html), w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszego 
Regulaminu.  

6. Aby otrzymać Voucher, Uczestnik musi dokonać zakupu telefonu myPhone w promocji (§ 2 ust. 3) 
w terminie od 15 do 31 stycznia 2020 r. (liczy się data na paragonie), zarejestrować poprawnie 
zakup w formularzu zgłoszeniowym.  
7. Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić znajduje się na dedykowanej stronie 
https://www.myphone.pl/konkurs-dzien-babci-i-dziadka-2020/ Wszystkie dane są niezbędne, a 
formularz należy wypełnić w terminie do 15.02.2020. 
8. Wysyłka vouchera odbywa się przez Organizatora po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia, za pomocą 
listu poleconego w terminie od 19.02.2020 do 28.02.2020 r., a koszt wysyłki vouchera ponosi 
Organizator Promocji. Organizator zastrzega, iż pokrywa koszty wysyłki wyłącznie na terenie Polski.  

 
§ 3. Zasady reklamacji i zwrotów Promocji 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach w ramach promocji będą 
rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie dostępnym 
na: http://www.sklep.myphone.pl/zwroty-i-reklamacje . 
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2. W przypadku zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy Uczestnik traci prawo do otrzymania 
Vouchera. 

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany vouchera na jakikolwiek ekwiwalent, w tym 
pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia nagrody na osobę trzecią. 

4. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
5. Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące jego udziału w Promocji pod 

adresem e-mail marketing@myphone.pl . 
6. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać IMEI, datę zakupu (z 

paragonu/faktury), adres e-mail do kontaktu oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz treść 
żądania w terminie do 28.02.2020 r. W tytule wiadomości reklamacji należy napisać: „KONKURS–
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2020” 

7. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.  

8. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę 
pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie 
postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie 
pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji, chyba że Uczestnik wybrał inny sposób 
komunikacji.  
 

§ 4. Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka mPTech Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256. 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, w tym 
komunikowania się z Uczestnikami, wydania Prezentów, a także rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”). 

3. W związku z Promocją przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: Imię, Nazwisko, 
Numer telefonu, Ulica i numer, Kod pocztowy, Miasto i Adres email. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w Promocji. 
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania Promocji i wysyłki Prezentu, 

jednakże nie dłużej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, jak również przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Odbiorcami danych będą Partnerzy promocji oraz podmioty biorące udział w wysyłce Voucherów. 
9. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem drogi elektronicznej: 

marketing@myphone.pl. 
 

§5. Postanowienia końcowe 
 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
prawa polskiego. 
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2. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: https://www.myphone.pl/konkurs-dzien-babci-i-
dziadka-2020/ oraz w siedzibie Organizatora. Dodatkowe informacje Promocji można uzyskać od 
Organizatora, dzwoniąc na infolinię pod numer 71 71 77 435 (koszt połączenia według taryfy 
operatora) lub wysyłając wiadomość na adres: marketing@myphone.pl. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i 
zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez Uczestnika do Promocji domniemywa się, iż 
Uczestnik zaakceptował jego treść. 

 
 
Spis wszystkich modeli, które objęte są promocją: 

• myPhone Halo Q,  

• myPhone Halo Q+,  

• myPhone Halo S,  

• myPhone Halo S+,  

• myPhone Maestro,  

• myPhone Maestro +,  

• myPhone Tango. 
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