REGULAMIN PROMOCJI
„Kalendarz adwentowy 2018”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie "Kalendarz adwentowy” (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").
§ 2. Czas trwania i szczegółowe zasady promocji
1. Promocja trwa od 03 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów lub do
odwołania przez organizatora.
2. Uczestnikiem promocji (zwanym dalej "Uczestnikiem") może zostać każda pełnoletnia osoba, która
posiada zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP, która
posiada zdolność do czynności prawnych oraz w dniach od 03 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.
zakupiła model produkt w obniżonej cenie z oferty kalendarza adwentowego dostępnego na
stronie https://sklep.mptech.eu/kalendarz-adwentowy
3. Promocja obejmuje wyłączenie produkty z oferty kalendarza adwentowego i dotyczy klientów
końcowych (użytkowników). Z promocji wyłączeni są partnerzy handlowi współpracujący z
Organizatorem.
4. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 2 sztuk tego samego produktu promocyjnego
na osobę.
5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§ 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.
§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka mPTech Sp. z o. o., wpisana do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami 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 na
podstawie zgody wyrażonej podczas wypełniania formularza w celu i w zakresie niezbędnym do
skorzystania z promocji, jak również otrzymywania informacji handlowych, ofert marketingowych, w
tym informacji o rabatach i promocjach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w/w Rozporządzenia.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w Promocji. Dane
osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści
moich 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 UODO.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania, czego konsekwencją będzie możliwość identyfikacji preferencji zakupowych
Uczestnika.
§5. Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.
2. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: https://sklep.mptech.eu/regulamin oraz w siedzibie
Organizatora. Dodatkowe informacje Promocji można uzyskać od Organizatora, dzwoniąc do
obsługi sklepu pod numer 71 71 77 438 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub wysyłając
wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@myphone.pl.

