
 

 
 
 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „STREFA KIBICA W SKLEPIE SIATKARZA” („REGULAMIN PROMOCJI”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem promocji „Strefa kibica w Sklepie Siatkarza” („Promocja”) jest 
POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr 
KRS 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00  PLN, NIP: 527-10-37-
727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 
601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie taryfą, z 
której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl (dalej jako: „Organizator”). 

2. Partnerem Promocji jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.  z siedzibą w 
Olsztynie, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do rejestru 
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00000724788, NIP 
7390202240, REGON 510525357 (dalej jako: „Partner”). 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4. do udziału w Promocji, uprawnione są osoby fizyczne, 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
które w okresie trwania , są: Abonentami1, Abonentami Plus Mix2  oraz 
Abonentami Mix3, którzy zwani są dalej łącznie „Uczestnikami”. 

                                                
 
 
 
 
 
 

1 W rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – 
oferty abonamentowe (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.05.2018 r.), albo Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r. 
do 24.05.2018 r.), albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla 
Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.), albo Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę, albo Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, albo Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6., albo Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix, albo Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Mix.  

2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 
Plus Mix. 

3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 
Mix. 
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4. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, które w okresie trwania Konkursu, są: Abonentami Na 
Kartę4, Abonentami Simplus5, Abonentami Sami Swoi26, Abonentami 36i67, 
uprawniane są do skorzystania z Promocji, jeśli w ciągu ostatnich 
dziewięćdziesięciu dni dokonali sumarycznych doładowań konta w kwocie 
nie mniejszej niż 25 złotych. 

5. Promocja przeprowadzana jest od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. 

6. W ramach Promocji Abonent, który spełni warunki Promocji, może nabyć 
wybrane produkty po określonych zniżkach cenowych z asortymentu sklepu 
internetowego Sklep Siatkarza prowadzonego przez Partnera. 

7. Zakupu produktów z strefy kibica  w ramach Promocji dokonać można 
jedynie na stronie https://sklepsiatkarza.pl/plus. 
 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI I JEGO CHARAKTER 
 

1. Promocja polega na przekazaniu Abonentowi, który spełni warunki Promocji,  
linku do strony https://sklepsiatkarza.pl/plus, pod którym prezentowany jest 
asortyment z strefy kibica objęty odpowiednimi zniżkami.  Każdy Abonent 
może skorzystać wielokrotnie z zakupu asortymentu dostępnego pod danym 
linkiem.  

2. Informacja o możliwości otrzymania zniżki zostanie przesłana drogą 
elektroniczną do osób uprawnionych do skorzystania z Promocji. 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 
roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.). 

 
§ 3. PRZEBIEG PROMOCJI 

 

                                                
 
 
 
 
 
 

4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę. 
5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 

Simplus/Sami Swoi. 
6 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 

Simplus/Sami Swoi. 
7 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 

36.6. 
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4. Aby wziąć udział w Promocji, wystarczy tylko wejść w link otrzymany od 
Polkomtel i dokonać zakupu dostępnego asortymentu z odpowiednio 
przypisaną zniżką do produktu. 

1. Link zostanie przesłany wiadomością SMS na numer telefonu usługi 
posiadanej przez  Abonenta. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Promocji 
wynikających z nadużyć ze strony Abonenta, w tym w szczególności 
naruszenia przez Abonenta zasad Regulaminu Promocji, Organizator ma 
prawo wykluczyć danego Abonenta z Promocji. 
 

§ 4. BONSUS PROMOCJI 
 

1. Bonusem w Promocji są zniżki w wysokości 10 %, 20 %, 30 % na asortyment 
udostępniony przez Sklep Siatkarza na stronie https://sklepsiatkarza.pl/plus. 

2. Zniżki przypisane do produktów ustalane są przez Partnera Promocji i nie są 
uzależnione od Organizatora. 

3. Bonus korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1509). 
 
 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 
 

1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych 
przez Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Promocji.  

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu:  
a) realizacji Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 
interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia ogólnego o 
ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu 
Promocji. 

b) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości 
(art. 6 ust, 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679); 

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora 
(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). 
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3. Udział w Promocji ma charakter dobrowolny. Organizator zapewnia 
realizację uprawnień wynikających z Ustawy, tzn. umożliwia Abonentom 
dostęp do treści ich danych oraz ich poprawianie.  

4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail iod@plus.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przechowywane przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres 
przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane 
jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz 
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

7. Uczestnikowi Promocji przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.plus.pl/siatkowka.  
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.  
 

mailto:iod@plus.pl
http://www.plus.pl/

