Akcja Drinco.pl
Regulamin dla Uczestników
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", która jest prowadzona
przez ECVC7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11,
62-052 Komorniki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000666652, posiadającą REGON: 366738788, NIP: 7773279864, kapitał zakładowy
5.000,00 PLN, adres email: [kontakt@drinco.pl], (dalej: „Organizator”).
1.2. W celu zawarcia umowy Uczestnik powinien zainstalować Aplikację (aplikację mobilną) na swoim
urządzeniu, uruchomić ją oraz zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować, a także dokonać
Rejestracji oraz pozytywnie przejść proces Weryfikacji.
1.3. Organizator zwraca uwagę, że Aplikacja, po przejściu przez Uczestnika procedury Rejestracji i Weryfikacji
może dawać dostęp do treści związanych z napojami alkoholowymi w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej:
„Ustawa”), w tym w szczególności Kuponów związanych z możliwością nabywania w Sklepach
Partnerów konkretnych napojów alkoholowych w preferencyjnych cenach.
1.4. Użyte w Regulaminie terminy otrzymują następujące znaczenie:
1.4.1. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,
która dokonała Rejestracji i pozytywnej Weryfikacji, a jednocześnie – w dniu dokonania
Rejestracji – ma skończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4.2. Organizator – ECVC7 sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62-052
Komorniki, KRS: 0000666652.
1.4.3. Akcja– program prowadzony z wykorzystaniem Aplikacji umożlwiającej Uczestnikom
realizowanie Kuponów, skierowany wyłącznie do Uczestników tworzących ograniczony krąg
pełnoletnich osób fizycznych, znanych Organizatorowi z imienia i nazwiska.
1.4.4. Konto Uczestnika – elektroniczne konto Uczestnika utrzymywane i prowadzone przez
Organizatora w ramach i w związku z Aplikacją, dostępne dla Uczestnika z poziomu Aplikacji,
w ramach którego Uczestnik ma możliwość w szczególności zarządzania swoimi danymi
podanymi w związku z uczestnictwem w Akcji, w tym aktualizacji tych danych), przeglądania
historii zakupów dokonanych w Sklepach przy wykorzystaniu Kuponów.
1.4.5. Aplikacja – aplikacja mobilna służąca do uczestniczenia w Akcji wyłącznie przez Uczestników,
którzy dokonali Rejestracji oraz pozytywnie przeszli Weryfikację w Sklepie Partnera. Aplikacja
umożliwia w szczególności dostęp do informacji o Kuponach, które pozwalają na zakup u
Partnerów towarów w ich Sklepach przy wykorzystaniu Kuponów. Do poprawnego działania
Aplikacji niezbędny jest dostęp do danych o lokalizacji Uczestnika (tj. o jego położeniu
geograficznym), które umożliwiają i warunkują prezentowanie Uczestnikowi konkretnych
Kuponów dostępnych w pobliżu miejsca jego lokalizacji.
1.4.6. Rejestracja – ogół czynności polegających na zapoznaniu się z Regulaminem i potwierdzeniu
akceptacji jego postanowień oraz podaniu Organizatorowi za pośrednictwem Aplikacji
następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia (w formacie dd/mm/rrrr)
oraz adresu e-mail (poczty elektronicznej), a także ustawienia loginu i hasła dostępu do
Aplikacji. Dane podawane podczas Rejestracji powinny być zgodne z rzeczywistością oraz mieć
pełne pokrycie w danych wskazanych w dokumencie tożsamości ze zdjęciem – dowodem
osobistym lub paszportem.
1.4.7. Weryfikacja – ogół czynności polegających na: (i) okazaniu Partnerowi lub uprawnionemu przez
Partnera personelowi jego Sklepu, bądź osobom działającym na zlecenie Organizatora,
dokumentu tożsamości ze zdjęciem – dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy; (ii)
sprawdzeniu przez Partnera, przez uprawniony przez Partnera personel jego Sklepu bądź osób
działających na zlecenie Organizatora zgodności danych podanych podczas Rejestracji z danymi
wynikającymi z wskazanego wyżej dokumentu tożsamości ze zdjęciem; (iii) zeskanowaniu
odpowiedniego i ważnego Kodu Partnera i przetworzeniu przez mechanizmy Aplikacji
zeskanowanego Kodu Partnera, co umożliwiają osiągnięcie przez Aplikację pełnej
funkcjonalności oraz uzyskanie statusu Uczestnika.
1.4.8. Kupon – informacja w formie elektronicznej prezentująca ograniczoną czasowo ofertę
rabatową Partnera na zakup konkretnych towarów, wystawioną przez Partnera i udostępniana
w Aplikacji przez Organizatora, która może być zrealizowana przez Uczestnika w Sklepie
Partnera. Relacja danego Kuponu umożliwia Uczestnikowi skorzystanie z preferencyjnego
s. 1 z 6

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

rabatu na zakup towaru objętego danym Kuponem. Cena danego towaru, nawet jeśli zostanie
wprost wskazana na Kuponie, nie oznacza, że objęty nim produkt nie może być oferowany i
sprzedany przez Partnera za cenę niższą aniżeli cena wskazana na Kuponie. Realizacja oferty
rabatowej przez Uczestnika dokonywane jest poprzez realizację Kuponu w momencie okazania
go podczas nabywania produktów objętych danym Kuponem. Kupon ani zawarte na nim
informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
1.4.9. Partner – przedsiębiorca prowadzący placówkę zajmującą się obrotem detalicznym artykułami
spożywczymi w tym napojami alkoholowymi (określaną dalej jako „Sklep”), który przystąpił do
Akcji jako podmiot wystawiający Kupony i umożlwiający ich realizację za pomocą Aplikacji.
1.4.10. Kod Partnera – wystawione przez Organizatora unikalne kody przypisane do Partnera, który
służą do: (i) autoryzowania i potwierdzania przez Partnera Organizatorowi, że tożsamość
danego Uczestnika w zakresie danych wskazanych w Aplikacji podczas dokonywania w niej
rejestracji przez Uczestnika jest w pełni zgodna z danymi wynikającymi z dokumentu tożsamości
ze zdjęciem okazanego Partnerowi lub upoważnionemu personelowi danego Partnera przez
tego Uczestnika, w tym w zakresie imienia, nazwiska oraz daty urodzenia; oraz (ii)
potwierdzenia dokonywania zakupów przez Konsumenta na warunkach określonych na
Kuponie.
Aplikacja nie służy do nabywania (sprzedaży) jakichkolwiek produktów, lecz do prezentacji Kuponów
Partnerów Organizatora i możliwości ich realizacji w Sklepach Partnerów Organizatora. Kupony
wystawiane są przez Partnerów, zaś Aplikacja jedynie je prezentuje pełnoletnim, zarejestrowanym i
zweryfikowanym Uczestnikom Akcji, którzy tworzą zamkniętą, ograniczoną grupę konkretnych osób
fizycznych znanych Organizatorowi z imienia i nazwiska. Pełna funkcjonalność Aplikacji, w tym w zakresie
dostępu do treści związanych z napojami alkoholowymi, w szczególności do poszczególnych Kuponów
dotyczących napojów alkoholowych, możliwa jest dopiero po dokonaniu Rejestracji i pozytywnym
przejściu Weryfikacji.
Akcja trwa od dnia [2 czerwca 2017] r. przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu
§ 6.
Akcja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizator udostępnia nieodpłatnie treść niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba instalująca
Aplikację jeszcze zanim dokonana zostanie Rejestracja.

§ 2. UCZESTNICTWO W AKCJI
2.1. Uczestnikiem może być wyłącznie konsument, który spełnia wszystkie wymagania określone w punkcie
1.4.1 Regulaminu, w tym dokonał Rejestracji i pozytywnie przeszedł Weryfikację.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z postanowieniami
Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień.
2.3. Podczas Rejestracji Uczestnik zobligowany jest podać dane, o których mowa w punkcie 1.4.6. Uczestnik
zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Przedmiotowe dane będą wykorzystane tylko i
wyłącznie w celu udziału w Akcji.
2.4. Korzystanie z Aplikacji, w tym dostęp do Kuponów oraz ich realizacja, wymaga dokonania Rejestracji
oraz pozytywnego przejścia Weryfikacji.
2.5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Podanie danych osobowych Uczestnika również jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do udziału w Akcji.
2.6. Uczestnik, który wziął udział w Akcji może zrezygnować z udziału w Akcji w każdym czasie i bez podania
przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Organizatora lub drogą emailową na adres: kontakt@drinco.pl Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać wysłane do
Organizatora z konta e-mail (adresu poczty elektronicznej), które zostało podane w Aplikacji podczas
Rejestracji lub które zostało wskazane później jako aktualny adres e-mail Uczestnika. Organizator,
w terminie [7 (siedmiu)] dniu od dnia otrzymania od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, wyśle
wiadomość zwrotną zawierającą potwierdzenie przyjęcia dyspozycji Uczestnika wraz z informacją, że
jeśli Uczestnik nie cofnie swojej dyspozycji, Konto Uczestnika zostanie usunięte w terminie [21
(dwudziesty jeden)] dni od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania oświadczenia o
rezygnacji. Jeżeli w terminie [21 (dwudziesty jeden)] dni od dnia wysłania przez Organizatora
potwierdzenia otrzymania oświadczenia o rezygnacji Uczestnik nie cofnie swojej dyspozycji, z upływem
tego terminu Konto Uczestnika zostanie usunięte przez Organizatora. Oświadczenie o rezygnacji, z
upływem terminu [28 (dwudziestu ośmiu)] dni od dnia złożenia przez Uczestnika dyspozycji o rezygnacji,
powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które następuje z chwilą
s. 2 z 6

2.7.

2.8.

usunięcia Konta Uczestnika przez Organizatora. Oświadczenie o rezygnacji nie wymaga zachowania
szczególnego nazewnictwa ani szczególnej treści, byleby w jednoznaczny sposób wyrażało wolę
rezygnacji z udziału w Programie lub wypowiedzenia Umowy.
Niezależnie od postanowień punktu 2.6, w każdym czasie Uczestnik może również zaprzestać
korzystania z Aplikacji lub ją odinstalować ze swojego urządzenia. Odinstalowanie Aplikacji jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z udziału w Akcji i wygaśnięciem umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Dokonanie Weryfikacji nie wyłącza ani nie ogranicza postanowień Ustawy, w tym przepisów art. 15
Ustawy przewidującego uprawnienie sprzedającego do żądania okazania dokumentu stwierdzającego
wiek nabywcy napoju alkoholowego.

§ 3. KONTO UCZESTNIKA
3.1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Akcja organizowana jest wyłącznie dla ograniczonego,
zamkniętego kręgu pełnoletnich konsumentów znanych Organizatorowi z imienia i nazwiska. Uczestnik
zobowiązany jest, aby:
3.1.1. ani hasło ani login do Konta Uczestnika nie były udostępniane osobom trzecim;
3.1.2. nie udostępniać osobom trzecim Aplikacji, w zakresie której dokonano Rejestracji lub
Weryfikacji, w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji przez inną osobę niż ta, która dokonała
Rejestracji i pozytywnie przeszła Weryfikację;
3.1.3. chronić Aplikację przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
3.2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, o których mowa w punkcie 3.1, stanowi
podstawę do czasowego lub trwałego zablokowania Konta Uczestnika i uniemożliwienia mu korzystania
z Aplikacji.
3.3. Organizator zwraca uwagę, że uzyskanie przez osoby trzecie dostępu do Aplikacji może powodować
negatywne skutki dla Uczestnika, w tym: (i) uzyskanie przez osoby trzecie dostępu do danych osobowych
Uczestnika, historii zrealizowanych przez niego Kuponów oraz danych związanych z lokalizacją
Uczestnika; jak również (ii) umożliwiać podszywanie się pod Uczestnika i tzw. „kradzież tożsamości”.
3.4. Uczestnik nie ma prawa przekazywania dostępu do Konta Uczestnika ani osobom trzecim ani do
przekazywania Konta osobom trzecim.
3.5. Logowanie do Konta Uczestnika odbywa się przy użyciu loginu i hasła, przy czym Uczestnik może wybrać
opcję zapamiętywania loginu i hasła w Aplikacji, aby nie było konieczne każdorazowe ich wpisywanie w
Aplikacji.
§ 4. OGÓLNE ZASADY AKCJI
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Uczestnik Akcji, który dokonał Rejestracji oraz pozytywnie przeszedł Weryfikację, jest uprawniony do
zapoznania się z dostępnymi za pośrednictwem Aplikacji Kuponami oraz do korzystania z tych Kuponów.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że cena danego produktu, nawet jeśli została wprost wskazana na
Kuponie, nie oznacza, że objęty nim produkt nie może być oferowany i sprzedany przez Partnera za cenę
niższą aniżeli cena wskazana na Kuponie. Wskazana na Kuponie cena stanowi cenę maksymalną.
Uruchomienie i korzystanie z Aplikacji wymaga spełniania przez urządzenie Uczestnika następujących
minimalnych wymagań technicznych i informatycznych:
4.3.1. aktywnego i stałego połączenie internetowego;
4.3.2. telefon typu smartfon z systemem Android (4.1+) lub iOS (9.0+)
4.3.3. włączoną w telefonie zgodę na geolokalizację urządzenia
Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Uczestnik
zobowiązany jest do: (i) niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Aplikacji, w
tym do nieingerowania w jej elementy informatyczne; (ii) nieumożliwiania osobom trzecim
podejmowania działań, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Aplikacji, w tym ingerencję w jej
elementy informatyczne; oraz (iii) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym ani sprzecznych z
dobrymi obyczajami.
Informacje dotyczące Akcji lub poszczególnych Kuponów będą udostępniane przez Organizatora w
Aplikacji oraz w Sklepach Partnera wewnątrz wydzielonych stoisk z napojami alkoholowymi, do których
odnosi się art. 131 ust. 9 Ustawy. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika uprzedniej zgody na
otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji
elektronicznej lub telefonicznie, informacje o Akcji lub o Kuponach mogą być również przesyłane
Uczestnikowi na podane przez niego, w toku Rejestracji lub później adresy e-mail Uczestnika. W
przypadku zmiany danych kontaktowych w trakcie trwania Akcji przez Uczestnika, Organizator
przekazywać będzie ww. informację na aktualne dane kontaktowe podane przez Uczestnika w związku
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z uczestnictwem w Akcji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności: (a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
przez Partnera, w tym za niezawarcie przez niego umów sprzedaży produktów objętych Kuponem lub
zawarcie jej na warunkach mniej korzystnych dla Uczestnika niż wynika to z Kuponu; (b) za kompletność
lub zgodność z prawem oferty przedstawianej przez Partnera; (c) z tytułu rękojmi za wady towaru lub
związanej z tym odpowiedzialności odszkodowawczej; (d) za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub
inne cechy towarów objętych ofertą Partnera, w tym Kuponami.

§ 5. WYKORZYSTANIE KUPONU
5.1. Jeden i ten sam Kupon można zrealizować tylko w całości, tylko jeden raz oraz wyłącznie u tego Partnera,
który wystawił dany Kupon.
5.2. Wykorzystanie przez Uczestnika danego Kuponu dokonywane jest poprzez realizację Kuponu w
momencie okazania go podczas nabywania produktów objętych tym Kuponem. Do tego czasu produkt
objęty kuponem może zostać wcześniej wykorzystany przez innego Uczestnika. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że dany Kupon możliwy jest do realizacji przez wszystkich Uczestników na zasadzie „kto
pierwszy, ten lepszy”, a ponadto czas obowiązywania danego Kuponu jest ograniczony, co zostanie
wskazane w jego treści. W konsekwencji, jeśli dany produkt objęty Kuponem zostanie wykorzystany
przez innego Uczestnika, Uczestnik nie może go już wykorzystać. Nie ma możliwości rezerwowania
Kuponów lub produktów objętych Kuponami. Prezentowanie danego Kuponu w Aplikacji nie oznacza,
że produkt ten będzie dostępny nadal w momencie dokonywania zakupów przez Uczestnika.
Prezentowanie danego Kuponu w Aplikacji nie oznacza, że Uczestnik ma zagwarantowaną możliwość
skorzystania z tego Kuponu w innym czasie niż aktualny moment jego prezentowania w Aplikacji.
5.3. W celu skorzystania z Kuponu należy okazać Partnerowi ważny Kupon, w zakresie którego nie upłynął
jeszcze termin jego obowiązywania. Kupon, który nie został zrealizowany przed upływem terminu jego
obowiązywania, automatycznie wygasa. Kuponu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować.
5.4. O ile nie określono inaczej, Kuponu nie można realizować w celu dokonywania zakupów hurtowych
danych produktów w ilości większej niż określona w Aplikacji liczba sztuk. Wszelkie próby realizacji
Kuponu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu prowadzą do unieważnienia Kuponu.
5.5. Kupony nie podlegają zbyciu lub wymianie. Zabroniony jest handel, kopiowanie oraz udostępnianie
Kuponów osobom trzecim.
§ 6. ZAKOŃCZENIE AKCJI
6.1. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Akcji za [30]-dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie
trwania Akcji przez Organizatora, o ile co innego nie będzie to wynikało z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, w żadnym razie nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników na podstawie
postanowień Regulaminu. Zakończenie Akcji równoznaczne jest z zakończeniem działania Aplikacji.
6.2. W przypadku, gdy Organizator podejmie decyzję o zakończeniu Akcji, poinformuje o tym Uczestników –
z zachowaniem terminu uprzedzenia, o którym mowa w punkcie 6.1 – poprzez:
6.2.1. wysłanie informacji o zakończeniu trwania Akcji, na adres e-mail Uczestnika podany
Organizatorowi przez Uczestnika w toku Rejestracji lub za pomocą wiadomości SMS wysłanej
na numer telefonu Uczestnika zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika w
związku z uczestnictwem w Akcji. W przypadku zmiany przez Uczestnika danych kontaktowych
w trakcie trwania Akcji, Organizator przekaże informację o zakończeniu trwania Akcji na
aktualne dane kontaktowe podane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Akcji;
6.2.2. wyświetlanie odpowiednich komunikatów o zakończeniu Akcji w Aplikacji.
§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: kontakt@drinco.pl
lub pocztą zwykłą wysłaną na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i
nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika (według wyboru Uczestnika: adres zamieszkania lub
adres e-mail), względnie adres Sklepu Partnera którego dotyczy dana reklamacja (jeżeli reklamacja
związana jest z konkretnym Sklepem), jak również wskazanie oraz opis przyczyny reklamacji.
7.2. Organizator rozpatrzy reklamację Uczestnika niezwłocznie oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej
reklamacji, odpowiednio w formie korespondencji e-mail (jeżeli reklamacja została złożona przy pomocy
poczty elektronicznej) lub na piśmie na adres do korespondencji (jeśli reklamacja została złożona pocztą
zwykłą), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7.3. Organizator wskazuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za realizacje Kuponu jest Partner, w związku z
tym reklamacje dotyczące towaru, w tym umowy sprzedaży, niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy sprzedaży, należy kierować bezpośrednio do danego Partnera.
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7.4.

7.5.

Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, w szczególności:
7.4.1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy o
Inspekcji Handlowej, w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego z Operatorem.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
7.4.2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy
wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji
Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich został określony w
rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
7.4.3. może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem
poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
o którym mowa w art. 39 i następnych ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub
pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w
szczególności takich jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl),
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach
konsumenckich), Komisja Europejska powołała platformę służącą rozstrzyganiu sporów konsumenckich
w trybie online, która dostępna jest na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (łącze
elektroniczne do platformy ODR).

§ 8. DANE OSOBOWE:
Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników, w tym danych
udostępnionych podczas Rejestracji, danych dotyczących korzystania z Aplikacji, w tym danych o lokalizacji,
oraz że dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Akcji oraz w celu marketingu
produktów i usług Organizatora na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Na zasadach określonych przepisami prawa Uczestnik
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia może uniemożliwić przystąpienie do Akcji oraz korzystanie z
funkcjonalności Aplikacji.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestnika. Zmiana Regulaminu nie może mieć skutku wstecznego. W każdym
przypadku do realizacji danego Kuponu zastosowanie znajduje Regulamin w wersji obowiązującej w dniu
zrealizowania tego Kuponu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez:
9.1.1. wyświetlanie w Aplikacji odpowiednich komunikatów o zmianie Regulaminu wraz z treścią
zmienionego Regulaminu, informacją o zmienionych postanowieniach oraz informacją o chwili
wejścia zmiany w życie;
9.1.2. wysłanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu, informacją
o zmienionych postanowieniach oraz informacją o chwili wejścia zmiany w życie na adres email Uczestnika podany Organizatorowi przez Uczestnika w toku Rejestracji. W przypadku
zmiany przez Uczestnika danych kontaktowych w trakcie trwania Akcji, Organizator przekaże
ww. informację na aktualne dane kontaktowe podane przez Uczestnika w związku z
uczestnictwem w Akcji;
9.2. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie określonym przez Organizatora, jednakże nie wcześniej
niż po upływie [7] dni od dnia wysłania informacji, ok której mowa w punkcie 9.1.2.
9.3. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji.
Po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu, dalsze korzystanie z Aplikacji wymagać będzie uprzedniego
zaakceptowania zmienionego Regulaminu.
9.4. Niezależnie od postanowień punktu 9.3, w każdym czasie może skorzystać z postanowień punktów 2.6
lub 2.7.
9.5. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z Akcji w przypadku nieprzestrzegania
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9.6.
9.7.
9.8.

postanowień Regulaminu, o czym zostanie uprzednio poinformowany. Postanowienia punktu 6.2 w
zakresie wskazanych tam sposobów poinformowania Uczestnika, stosuje się odpowiednio.
Wszelkie informacje udostępnione w ramach realizacji Akcji mają wyłącznie charakter informacyjny, tym
samym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora.
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