Regulamin Promocji
„Jesienne granie z Optimusem”
I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji „Jesienne granie z Optimusem” (Promocja) jest spółka:
„EntryMedia” Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zmartwychwstańców 9, 61-501
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000431493, NIP 699-195-42-34, REGON 302198008 (Organizator).

2.

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

3.

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

4.

Produktem warunkującym możliwość otrzymania Nagrody jest komputer gamingowy Optimus
E-Sport (Produkt Podstawowy) zakupiony w sklepie internetowym https://www.euro.com.pl/
https://www.neonet.pl/, https://www.mediaexpert.pl/ lub https://www.morele.net/ (dalej:
Sklep Internetowy) lub dowolnym sklepie fizycznym pod marką RTV EURO AGD, Neonet, Media
Expert lub Morele (dalej: Sklepy fizyczne).

5.

Nagrodą jest podświetlana gamingowa mata Optimus (Nagroda) o wartości 180 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) w Sklepie Internetowym od 01.10.2020 r.
od godz. 00:15 do 31.10.2020 r. do godz. 23:45 a ii) w Sklepach fizycznych od 01.10.2020 r. do
31.10.2020 r. (w godzinach ich funkcjonowania) lub do wyczerpania zapasów Nagród
wskazanych w pkt 5 powyżej, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II. Zasady uczestnictwa w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji jest klient Sklepu Internetowego lub Sklepu fizycznego który:
a. i) w wybranym Sklepie Internetowym, w okresie 01.10.2020 r. od godz. 00.15 do
31.10.2020 r. do godz. 23:45 (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 lub ii) w okresie
od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. w wybranym Sklepie fizycznym (w godzinach jego
funkcjonowania) kupi Produkt Podstawowy, a następnie:
b. w okresie od 01.10.2020 r. od godz. 00.15 do 14.11.2020 r. do godz. 23:45 (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

zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i następnie dołączy do niego skan lub
fotografię dowodu zakupu (paragon, fakturę) (Rejestracja)
2. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, który dokona poprawnego zgłoszenia do
Promocji poprzez stronę https://gaming.optimus.pl/ przed wyczerpaniem zapasu Nagród.
3. 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.
4. Nagrody zostaną wysłane do 30 dni roboczych od momentu zakończenia Promocji.

III. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest Organizator, ochrona danych odbywa się zgodnie z
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma
miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Uczestnik” zastąpiony
został określeniem „Ty”, „Organizator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie 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.
3. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są traktowane jako poufne i
nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Organizator jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że dokonując
zgłoszenia na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres
email, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
5. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do uczestnictwa w Wydarzeniu oraz prawidłowej
realizacji Wydarzenia,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie
i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie w uczestnictwie w Promocji
6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą
nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Organizatora jest możliwy
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgody@entrymedia.pl.
7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń

przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego
obligują nas do retencji danych.
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę
dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
z którymi ściśle współpracujemy.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w
związku z Promocją.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
IV. Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie
pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na
adres: Organizatora: ul. Zmartwychwstańców 9, 61-501 Poznań.

2.
3.

Regulamin
dostępny
jest
na
stronie https://gaming.optimus.pl/ .
Regulamin wchodzi w życie z dn. 01.10.2020 r., od godz. 00:15.

