Zasady udziału w promocji: LETNIE RYTMY Z AUDICTUS
Regulamin:
Warunki ogólne:
1) Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „LETNIE
RYTMY

Z AUDICTUS” (zwana dalej Promocją)

dla klientów

sklepu internetowego

www.Audictus.com (zwanych dalej Uczestnikami).
2) Organizatorem Promocji jest Impakt S.A. , ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, NIP
7831720485, REGON 360441981 reprezentujący markę Audictus.
3) Promocja rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2018 roku i trwa do 28 września 2018 roku (Okres
Promocji).

4) Promocja dotyczy zakupu dowolnych produktów marki Audictus o wartości minimum 69
zł/brutto w sklepie marki Audictus na stronie www.audictus.com (do wartości zakupu nie
zalicza się ewentualnego kosztu wysyłki).
Warunki przyznania oraz odbioru nagrody
5) Każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Promocji dokona zakupu produktów marki Audictus za
minimum 99zł/brutto wymienionych w PKT 4 przysługuje nagroda od Organizatora w postaci Kodu
30 dniowego Do Konta Premium w serwisie Spotify
6) Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie paragonu/faktury, potwierdzającego zakup
produktów objętych promocją oraz przedstawienie tego dokumentu Organizatorowi
7) Ilość nagród w promocji jest ograniczona i została ustalona na 100 (sto), w momencie wyczerpania
nagród przed czasem zakończenia promocji, pozostali Uczestnicy zakwalifikowani do wzięcia
udziału w promocji, otrzymają od Organizatora KOD rabatowy o wartości 10% na kolejne zakupy
w sklepie marki.
8) W momencie skorzystania z promocji, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie Imienia i nazwiska oraz adresu e-mail
w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, wyłonieniem Zwycięzców oraz przekazania
Nagrody.”
9) W momencie skorzystania z promocji – przesłania Zgłoszenia ponadto Uczestnik oświadcza:
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych
osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Promocji/Konkursu i wyłonienia Zwycięzców,
a także w przypadku wygranej w celu weryfikacji danych osobowych zwycięzców oraz przekazania
nagrody, jest Impakt S.A. z siedzibą w Mosinie, 62-050, przy ul. Stanisława Lema 16. Dane osobowe
nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
10) Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Zgłoszenia do przyznania
nagrody na adres mailowy Audictus – contact@audictus.com lub w wiadomości prywatnej na
adres Facebook marki Audictus - https://www.facebook.com/Audictus/
11) Zgłoszenie powinno zawierać:
- Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wystarczy jego zdjęcie/skan) – formularz
dostępny na stronie www.audictus.com oraz w materiałach promocyjnych.
- Zdjęcie/skan/kserokopię paragonu/faktury potwierdzającej zakup w sklepie marki
- adres e-mail na który Organizator ma przesłać nagrodę w postaci Kodu.

12) Nagroda w postaci 30 Dniowego Kodu do Konta Premium na Spotify – zostanie przesłana
mailowo, najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia poprawności
Zgłoszenia.
13) Każdemu Uczestnikowi przysługują maksymalnie 2 nagrody – jednak do każdego przedstawionego
paragonu/faktury bez względu na jego wartość (jednak nie mniejszą niż minimum 99zł/brutto)
przynależna jest jedna nagroda w postaci Kodu.
14) Paragony/faktury z Okresu Promocyjnego nie sumują się. Paragon/faktura, na którym znajdą się
zakupione produkty marki Audictus, musi posiadać datę wystawienia zawartą w Okresie Promocji.
15) Promocja nie łączy się z innymi i nie dotyczy sprzedaży w cenach specjalnych.
16) Uczestnik nie może dokonać wymiany Nagrody na inną, bądź na jej równowartość pieniężną.
17) Podmiotem zobowiązanym do wydania nagrody jest wyłącznie Organizator
18) Organizator w wyjątkowych okolicznościach zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną o
podobnej wartości.
19) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z
przyczyn techniczno-organizacyjnych.
20) Ewentualne Reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na adres email:
contact@audictus.com lub na piśmie na adres: Impakt S.A. , ul. Stanisława Lema 16, 62-050
Mosina, w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody. Organizator rozpatrzy reklamację w
terminie do 14 dni od otrzymania.
21) Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
22) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych Uczestnika, w zakresie nazwy firmy, nazwiska osoby na którą ma
być skierowana przesyłka, adresu pocztowego oraz numeru telefonu kontaktowego,
zebranych w trakcie prowadzenia promocji lub wykorzystywanych wcześniej w celach
handlowych za zgodą Uczestnika jest Impakt S.A. NIP 7831720485, z siedzibą w ul. Stanisława
Lema 16 62-050 Mosina. Dane osobowe Uczestników zostały powierzone do przetwarzania na
podstawie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. na rzecz Organizatora.
2. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
ich usunięcia. Kontakt z Administratorem jest możliwy również w formie elektronicznej na
następujący adres: zgody@audictus.com
3. Zebrane w trakcie prowadzenia Promocji dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w
zakresie wyłonienia zwycięzców oraz wysyłki nagród za pomocą usługi kurierskiej, lub
rozpatrzenia reklamacji.
4. Dane osobowe uczestników Promocji będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami i rozporządzeniem RODO).

