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REGULAMIN PROMOCJI 

„Zyskaj dodatkową moc tej zimy! Kup HAMMER Iron 4 i zgarnij bezprzewodowe 

słuchawki Maxlife” 

 

    

§ 1. Postanowienia ogólne    

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie „Zyskaj dodatkową moc tej zimy! Kup 

HAMMER Iron 4 i zgarnij bezprzewodowe słuchawki Maxlife” (zwana dalej 

„Promocją”). 

 

2. Organizatorem Promocji jest mPTech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  

0000243245, NIP: 8951845043, REGON: 020167256 (zwana dalej "Organizatorem"). 

3. Partnerami Promocji są sklepy detaliczne lub/i internetowe, które w okresie trwania 

Promocji prowadzą aktywną sprzedaż smartfona HAMMER Iron 4 (zwane dalej 

„Partnerami”), tzn. oferują w/w produkt do sprzedaży w czasie trwania Promocji. 

Dotyczy to także sklepów Organizatora. Nie dotyczy sklepów sieci operatorskich. 

 

   

§ 2. Czas trwania i szczegółowe zasady Promocji 

1. Promocja trwa od 01 stycznia 2023 r. od godz. 08.00 do 28 lutego 2023 r. 

do godz. 23.59 lub do wyczerpania puli Prezentów określonych w § 2 ust. 11, 



 

 

 

  

________________________________________________________________________  
Regulamin promocji „Zyskaj dodatkową moc tej zimy! Kup HAMMER Iron 4 i zgarnij bezprzewodowe 

słuchawki Maxlife” 

2 

    

    

w rozumieniu niniejszego Regulaminu (jeżeli pula Prezentów wyczerpie się przed  

28 lutego 2023 r.), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Informacje 

o wyczerpaniu Prezentów znajdą się na stronie https://www.myphone.pl/promo/kup-

hammer-iron4-i-zgarnij-sluchawki-maxlife/ (zwanej dalej: „Stroną Promocji”). 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami organizowanymi przez 

Organizatora. 

3. Zakupu smartfona HAMMER Iron 4 (zwanymi dalej „Produktem Promocyjnym”) można 

dokonać w sklepie Partnera. 

4. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej "Uczestnikiem") może zostać każda pełnoletnia 

osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP, 

c) w dniach od 01 stycznia 2023 r. od godz. 08.00 do 28 lutego 2023 r. 

do godz. 23.59 zakupiła Produkt Promocyjny w sklepach Partnera i dokonała 

rejestracji na Stronie Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

z zastrzeżeniem ust. 1. 

 

5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji zgłaszając maksymalnie dwa Produkty 

Promocyjne. 

 

6. Warunkiem nabycia prawa do skorzystania z Promocji jest zakup Produktu 

Promocyjnego w dowolnym sklepie Partnera w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 

Regulaminu, fabrycznie nowego, nieużywanego, niepoddanego nieautoryzowanemu 

serwisowaniu, w oryginalnym opakowaniu oraz posiadanie dowodu takiego zakupu 

i spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 
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7. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, że urządzenie, które zgłasza 

do Promocji jest jego własnością nabytą w sposób legalny. 

8. Promocja obejmuje wyłącznie Produkt Promocyjny i dotyczy klientów końcowych 

rozumianych jako Użytkownicy (Użytkowników). Z Promocji wyłączony jest partner 

handlowy współpracujący z Organizatorem. Przez partnera handlowego należy 

rozumieć podmiot, który stale i regularnie nabywa wszelkie 

urządzenia/produkty/usługi od Organizatora w celu ich dalszej odsprzedaży 

i dystrybucji. 

 

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

Uczestnik biorąc udział w Promocji oświadcza, że spełnia wszystkie warunki niezbędne 

do udziału w Promocji i jest świadom, że podawanie fałszywych danych może wiązać 

się z dyskwalifikacją z Promocji oraz koniecznością zwrotu na rzecz Organizatora 

korzyści uzyskanych w drodze nieuzasadnionego udziału w Promocji (m.in. zobowiązuje 

się zwrócić Prezenty Promocyjne na własny koszt). 

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, 

w szczególności zaś Uczestników, którzy:   

a) Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, na przykład: wykorzystują różne 

aliasy (dodatkowe adresy) konta poczty elektronicznej do występowania 

w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników lub zgłaszają udział pod różnymi 

imionami na ten sam adres odbioru. 

b) Zamieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub 

naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających 

przekonania religijne, mniejszości narodowe. 
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c) Są niepełnoletni. 

11. W przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji określonych 

w Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będzie Prezent tj. słuchawki Maxlife MXBE-

02 TWS o wartości 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). 

12. Liczba Prezentów w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 100 sztuk (sto sztuk). 

13. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Promocji przekroczy liczbę Prezentów, o uzyskaniu 

Prezentów decydować będzie kolejność otrzymania przez Organizatora Formularza 

Zgłoszeniowego. 

14. W celu zarejestrowania się w Promocji należy w terminie do 14.03.2023 r. wypełnić 

Formularz Zgłoszeniowy umieszczony na stronie 

https://www.myphone.pl/promo/kup-hammer-iron4-i-zgarnij-sluchawki-maxlife/ 

(zwany dalej: „Formularzem Zgłoszeniowym”), który powinien zawierać czytelny skan 

lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon lub faktura) potwierdzający zakup Produktu 

Promocyjnego w czasie trwania Promocji, zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

oraz wskazanie numeru IMEI Produktu Promocyjnego. W celu umożliwienia procesu 

weryfikacji konieczne jest podanie adresu e-mail Uczestnika oraz numeru telefonu, 

a także dokładnego adresu do korespondencji, na który wysłany zostanie Prezent. 

 

15. Aby otrzymać Prezent, Uczestnik musi dokonać zakupu Produktu Promocyjnego 

w terminie do 28 lutego 2023 r. (liczy się data na dowodzie zakupu), zarejestrować 

poprawnie zakup w Formularzu Zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej oraz posiadać 

działający Produkt Promocyjny w momencie weryfikacji zgłoszenia w określonych 

w Regulaminie terminach. 
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16. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Promocji nadsyłanych przez Uczestników 

w ciągu 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego 

na serwer. 

 

17. Wysyłka Prezentu odbywa się do 15 dni roboczych od dokonania weryfikacji zgłoszenia 

zgodnie z § 2 ust. 16, a koszt wysyłki Prezentu ponosi Organizator. Organizator 

zastrzega, iż pokrywa koszty wysyłki wyłącznie na terenie Polski. 

 

18. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Prezentów w Promocji na ich 

ekwiwalent pieniężny lub na inne przedmioty. 

 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Prezentu z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu 

danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych 

osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika. 

 

20. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego Produktu 

Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Prezentu 

otrzymanego w ramach Promocji i przesłania go na adres Organizatora: Magazyn 

mPTech Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, z dopiskiem „Zyskaj dodatkową 

moc tej zimy! Kup HAMMER Iron 4 i zgarnij bezprzewodowe słuchawki Maxlife”, chyba 

że odstąpienie jest skutkiem skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi czy gwarancji. 

 

§ 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 
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dostępnym na: http://www.sklep.myphone.pl/zwroty-i-reklamacje. Ważne: Prezenty 

nie podlegają gwarancji. 

2. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi do 21.04.2023 r. 

Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych 

roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

3. Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące jego udziału 

w Promocji pod adresem e-mail: promocje@mptech.eu lub na adres korespondencyjny 

Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.  

   

4. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej (lub w formie maila) oraz 

zawierać numer IMEI Produktu Promocyjnego, datę zakupu (z paragonu/faktury), adres 

e-mail do kontaktu oraz dokładny opis i powód reklamacji, jak również treść żądania.  

   

5. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora. 

6. 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. 
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§ 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 w Warszawie, 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. f (prawnie 

uzasadniony interes Organizatora) 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 e-mail 

(dane zamieszczone przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i w ewentualnej 

reklamacji). 

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.     
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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.  

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

    

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych 

w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, ich dane osobowe mogą być udostępniane 

podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji w tym 

Partnerom biorącym udział w wysyłce Prezentów. 

9. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem drogi 

elektronicznej: promocje@mptech.eu. 

 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

Uczestników narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

   

§ 5. Postanowienia końcowe    

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego.   

2. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: https://www.myphone.pl/promo/kup-

hammer-iron4-i-zgarnij-sluchawki-maxlife/regulamin.pdf oraz w siedzibie 

Organizatora. Dodatkowe informacje o Promocji można uzyskać od Organizatora, 
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dzwoniąc na infolinię pod numer 71 717 74 00 (koszt połączenia według taryfy 

operatora) lub wysyłając wiadomość na adres: promocje@mptech.eu. 

    

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. 

 

4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

https://www.myphone.pl/promo/kup-hammer-iron4-i-zgarnij-sluchawki-maxlife/ 


