REGULAMIN PROMOCJI
„3:1 DLA CIEBIE!”
§1
NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI I PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
ZA WYDANIE NAGRÓD
1. Organizatorem Promocji „3:1 DLA CIEBIE!” (dalej: „Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, o numerze NIP 898-221-61-30,
REGON 363484399, wpisanym do rejestru z postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy, pod KRS: 0000595440, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie oraz proces rezerwacji nagród w Promocji „3:1 DLA
CIEBIE” jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2.
§2
TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
1. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku w sklepach
stacjonarnych i w sklepach internetowych (decyduje data i godzina dokonania zakupu).
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Promocji trwa od dnia 1 kwietnia 2021 roku od godziny 00:01 do dnia
31 lipca 2021 roku do godz. 23:59.
3. Strona internetowa Promocji to: www.3do1.pl (Strona Promocji).
4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż
promocyjna prowadzona jest w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych.
5. Promocja, jako sprzedaż premiowa, stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu
art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
6. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
§3
PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ
1. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki VARTA Consumer Batteries Poland.
Szczegółowa lista produktów objętych promocją została zawarta w Załączniku nr 1. Baterie
sprzedawane na sztuki nie są objęte sprzedażą promocyjną.
§4
UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby w wieku powyżej 13 a poniżej
18 roku życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodzica, nabywające określone w
niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej „Uczestnik”), będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego: „Za
konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową” oraz osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą, nabywające Produkt Promocyjny w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą
lub zawodową, które spełnią wymogi regulaminu.
a) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony zgłoszeń, co do których ma
uzasadnione przypuszczenie, że zostały zarejestrowane z kont fikcyjnych.
b) W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o okazanie
dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika pod warunkiem nie wydania Nagrody.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ELEVEN SPORTS oraz pracownicy
firmy VARTA Consumer Batteries Poland, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny
rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo, przysposabiających i przysposobionych.
Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest VARTA Consumer Batteries Poland
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 162A. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe
jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 55/2.
2. Odbiorcami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO są AUCH STUDIO, z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 28b oraz ELEVEN SPORTS Sp. z o. o., Plac Europejski 2, 00-844,
Warszawa.
3. Cele przetwarzania danych osobowych wyjaśnia poniższa tabela:
Rola w procesie
przetwarzania danych
osobowych

Podmiot

Cel przetwarzania danych osobowych

VARTA Consumer
Batteries Poland

Administrator danych
osobowych

•

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem
niniejszej Promocji

Highlite Bielecka
Jellinek
sp. j.

Podmiot przetwarzający
dane osobowe

AUCH STUDIO

Odbiorca danych
osobowych

•
•
•
•
•

Przeprowadzenie niniejszej Promocji
Weryfikacja zgłoszeń do Promocji
Cele marketingowe
Wydanie i realizacja Nagrody
Wdrożenie strony internetowej i nadzór
informatyczny nad jej funkcjonowaniem

Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”)
4. Podczas promocji będą zbierane następujące dane osobowe:
a) Adres e-mail: jest on niezbędny, by móc przetwarzać zgłoszenie Uczestnika i umożliwić
Organizatorowi wysyłkę Nagrody. Może być on także potrzebny, by udzielić odpowiedzi na
pytania i zażalenia Uczestnika (art. 6 § 1 (b) lub (f) RODO).
b) Imię i nazwisko: administrator ma uzasadniony interes, by właściwie przyporządkować
zgłoszenie lub zażalenie Uczestnika w systemach IT i by móc zwracać się do Uczestnika
prawidłowo (art. 6 § 1 (f) RODO).
c) Data urodzenia: jest ona niezbędna, by zapewnić, że wymogi regulaminu promocji są
spełnione przez Uczestnika (art. 6 § 1 (b) RODO).
1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania
nagród.

2. W Promocji przetwarzane są pliki cookies, które są profilowane pod kątem kampanii
remarketingowej. Zgoda na ich wykorzystywanie może być w każdym czasie wycofana lub
ograniczona oraz możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w
plikach cookies. Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak
również o administratorze i sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się w polityce
prywatności strony.
3. W określonych przypadkach Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a
także prawo do przenoszenia danych. Tego typu wnioski należy zgłaszać mailowo na adres:
dsr@varta-household.com.
4. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z
nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych.
5. Zebrane dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu wydawania Nagród. Nastąpi to nie
później niż 2 października 2021 roku.
§6
NAGRODY W PROMOCJI
1. W Promocji przewidziano przyznanie Uczestnikowi produktu bez uiszczania za niego opłaty (w
niniejszym Regulaminie „Nagroda”) za zakup dowolnych produktów VARTA Consumer Batteries
objętych Promocją za min. 15 zł. Nagrodą w niniejszej Promocji jest:
dostęp do kanałów ELEVEN SPORTS w serwisie internetowym ELEVEN SPORTS na 30 dni o
wartości 15,90 zł brutto.
2. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 2000 (dwa tysiące) sztuk. Po wyczerpaniu liczby Nagród
przeznaczonych do wydania w Promocji ulega ona zakończeniu, a Uczestnicy, którzy zgłosili udział
w Promocji później niż Uczestnik, który otrzymał ostatnią Nagrodę, nie są uprawnieni do
otrzymania Nagrody. W przypadku wyczerpania puli Nagród w Promocji, Organizator niezwłocznie
powiadomi Uczestników o zakończeniu Promocji za pośrednictwem Strony Promocji. Uczestnicy
wysyłający zgłoszenie po wyczerpaniu puli Nagród otrzymają od Organizatora wiadomość email o
zakończeniu Promocji wobec wyczerpania puli Nagród. Kod dostępu do ELEVEN SPORTS należy
zrealizować
do
31.07.2022
r.
za
pośrednictwem
dedykowanej
platformy:
https://www.elevensports.pl/mamkod
3. Szczegółowe zasady realizacji kodu są zawarte w regulaminie na stronie
https://www.elevensports.pl/regulamin
§7
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji jest zakup produktów VARTA, o których jest mowa w §3
pkt. 1 niniejszego Regulaminu, o minimalnej wartości 15 zł.
2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać w terminie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. zakupu , o którym mowa w
par. 7 ust. 1 Regulaminu. Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany jednym
dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia
do Promocji.
b) Nie później niż do 31.07.2021 r. do godz. 23:59 przekazać swoje zgłoszenie poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego (zawarty w Załączniku nr 2) w wersji elektronicznej na

Stronie Promocji www.3do1.pl. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe i załączyć skan
lub zdjęcie dowodu zakupu.
Organizator zastrzega, że zdjęcia niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości nie będą
traktowane jako zgłoszenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:
a) Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b) Przesłana kopia dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) będzie falsyfikatem, będzie
nieczytelna lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub
c) Na przesłaną kopię dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) dokonano wcześniej wydania
Nagrody w ramach Promocji; lub
d) Przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie wypełnione niekompletnie lub
nieczytelnie.
4. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać jedną Nagrodę. Zgłoszenie traktowane jest
jako pojedyncze również w sytuacji, gdy na dowodzie zakupu widnieje kilka Produktów
Promocyjnych.
5. Zgłoszenia do Promocji weryfikowane są przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od wysłania
Zgłoszenia.
§8
ODBIÓR NAGRÓD
1. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Organizator.
2. Nagrody zostaną wysłane jako kod udostępniający dostęp do kanałów ELEVEN SPORTS w serwisie
internetowym ELEVEN SPORTS na 30 dni na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu
rejestracyjnym.
3. Organizator przekaże Nagrodę w terminie do 15 dni roboczych od pozytywnego zweryfikowania
kompletnego zgłoszenia do Promocji.
4. W przypadku przyznania Nagrody Uczestnikowi będącemu osobą małoletnią, wysłanie kodu
dostępu do ELEVEN SPORTS będzie uzależnione od przesłania Organizatorowi podpisanego
oświadczenia zwycięzcy Promocji oraz oświadczenia rodzica/przedstawiciela ustawowego
małoletniego Uczestnika według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Aby zrealizować Nagrodę należy: wprowadzić kod umożliwiający dostęp do ELEVEN SPORTS
poprzez: https://www.elevensports.pl/mamkod
6. Platforma rezerwacyjna https://www.elevensports.pl/mamkod jest aktywna w Polsce od dnia
01.04.2021 r. do dnia 31.08.2022 r. Po upływie tego terminu funkcja dokonywania rezerwacji
Nagrody zostanie wyłączona. Biuro obsługi klienta prowadzone przez ELEVEN SPORTS będzie nadal
dostępne dla klientów, którzy posiadają istniejącą rezerwację.
7. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Uczestnika adres e-mail, ani za
realizację Nagrody.
9. Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
§9
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty
zakończenia Promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Highlite, ul. Pomorska
55 lok. 2, 50-217 Wrocław, z dopiskiem Reklamacja „3:1 DLA CIEBIE”.

2. Reklamacje dotyczące wydania Nagród oraz procesu rezerwacji Nagody w celu realizacji wybranej
usługi mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty rezerwacji i/lub realizacji usługi i/lub wydania
Nagrody, wyłącznie w formie pisemnej na adres ELEVEN SPORTS Network Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
4. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z
przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja
powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w
ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Promocji:
www.3do1.pl
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Produkty objęte sprzedażą promocyjną w ramach Promocji 3:1 DLA CIEBIE!
https://drive.google.com/file/d/1MLDQg6oNuBs9N2Nk33M2LpivvI3UWB5Q/view?usp=sharing

ZAŁĄCZNIK nr 2
Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji "3:1 DLA CIEBIE!” dostępne na stronie www.3do1.pl
3:1 DLA CIEBIE!
NAGRODA GWARANTOWANA
Wypełnij formularz, zarejestruj swój zakup i odbierz NAGRODĘ GWARANTOWANĄ! Dla uczestników
naszej Promocji przygotowaliśmy kod umożliwiający dostęp do platformy ELEVEN SPORTS na 30 dni!

•
•
•
•
•
•
•

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres e-mail
Numer telefonu
Sklep
Skąd wiesz o akcji?

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………

•

Wpisz kod kreskowy produktu/produktów

…………………..

WGRAJ ZDJĘCIE PARAGONU

[] Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Promocji 3:1 DLA CIEBIE!.
[]

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Politykę Prywatności.

[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław oraz VARTA Consumer Batteries Poland Sp. z
o.o., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa/ Poland wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej
Promocji i realizacji oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest VARTA Consumer
Batteries Poland. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania nagród. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.
[] Potwierdzam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do

wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje
się w regulaminie Promocji oraz w polityce prywatności.
[] Oświadczam, że nie ukończyłam/em 18 lat, ale ukończyłem/am 13 lat, posiadam ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i uczestniczę w Promocji „3:1 DLA CIEBIE!” po zapoznaniu się z jej
regulaminem i za zgodą mojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
[] Oświadczam, że ukończyłam/em 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
uczestniczę w Promocji „3:1 DLA CIEBIE!” po zapoznaniu się z jej regulaminem.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące małoletniego – oświadczenie składa osoba małoletnia,
która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat oraz jej rodzic lub przedstawiciel ustawowy
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Zwycięzcy:
Adres Zwycięzcy:
Oświadczam, że nie ukończyłam/em 18 lat, ale ukończyłam/em 13 lat. Oświadczam, że posiadam
ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uczestniczyłem w Promocji „3:1 DLA CIEBIE!” po
zapoznaniu się z jej regulaminem i za zgodą mojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
…………………………………
Podpis Uczestnika
Oświadczam w imieniu mojego dziecka / podopiecznego …………………………………………., że uczestniczyło
ono w Promocji „3:1 DLA CIEBIE!” za moją zgodą.
Miejscowość i data: ………………………………………..
………………………………………………………………………..
Podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego

