REGULAMIN PROMOCJI
„VITAY w stacjazpaczka.pl”
§1
Organizacja i administrowanie Promocją
1.
2.

3.

Promocja pod nazwą „VITAY w stacjazpaczka.pl” (zwana dalej: „Promocją”) jest prowadzona na zasadach
niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).
Organizatorem Promocji jest „Dazumi” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niemcewicza 7/9 lok. 185, 02-222
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000293234, NIP: 521-346-12-65, o kapitale zakładowym
wynoszącym 50 000 zł, REGON 1411766020 (dalej: „Organizator”).
Organizator jest odpowiedzialny za obsługę i organizację Promocji.
§2
Przedmiot Promocji

1.
2.

Promocja polega na premiowaniu w sposób określony w ust. 2 i w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 5,
wyboru usługi kurierskiej „Stacja z Paczką” na stronie stacjazpaczka.pl.
Premiowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na przyznawaniu uczestnikom Promocji punktów VITAY (dalej:
„Punkty VITAY”) w programie VITAY (dalej: „Program VITAY”) organizowanym przez Polski Koncern Naftowy Orlen
S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „PKN ORLEN”). Zasady gromadzenia Punktów VITAY w Programie VITAY, zasady
wymiany Punktów VITAY na prezenty lub kupony, zasady uzyskiwania rabatów oraz wszelkie inne kwestie dotyczące
Programu VITAY, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, określa regulamin Programu VITAY (dalej:
„Regulamin Programu VITAY”). Regulamin Programu VITAY jest dostępny na stronie www.vitay.pl.
§3
Warunki uczestnictwa w Promocji

1.
2.

3.

4.
5.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będące Uczestnikami Programu VITAY w rozumieniu
Regulaminu Programu VITAY.
Osoba fizyczna będąca Uczestnikiem Programu VITAY może wziąć udział w Promocji, o ile w okresie obowiązywania
Promocji, wskazanym w § 5, łącznie dokona następujących czynności:
1)
złoży zamówienie na usługę kurierską na stronie stacjazpaczka.pl,
2)
wpisze na formularzu na stronie stacjazpaczka.pl numer swojej karty VITAY,
3)
zaakceptuje Regulamin oraz wyrazi zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z
Promocją,
4)
dokona zapłaty za usługę „Stacja z Paczką”, o której mowa w pkt 1), zgodnie z ceną wskazaną na stronie
stacjazpaczka.pl,
5)
przekaże paczkę kurierowi (osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej) w sposób zgodny z opisem zakupionej
usługi.
Przyznanie Punktów VITAY w ramach Promocji, osobom, które dokonały czynności wskazanych w ust. 2 z
zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego, następuje po przekazaniu paczki kurierowi (osobiście lub przy
pomocy osoby trzeciej). W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zakupu usługi, dokonanego na stronie
internetowej stacjazpaczka.pl, Uczestnik Programu VITAY traci uprawnienie do wszelkich Punktów VITAY
naliczanych w ramach Promocji w związku z dokonaniem takiego zakupu.
Osoba fizyczna będąca Uczestnikiem Programu VITAY może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy spełniając
każdorazowo wszystkie przewidziane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Promocji.
Uczestnikami Promocji nie mogą być:
1)
pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i osoby współpracujące z
Organizatorem w okresie trwania Promocji na podstawie umowy cywilnoprawnej (np.: umowy o dzieło,
umowy zlecenia),

2)

członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w punkcie 1 niniejszego ustępu (wstępni i zstępni w linii
prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci, w linii bocznej do drugiego
stopnia).
§4
Zasady przyznawania Punktów VITAY

1.

2.

3.

4.

Osoba fizyczna będąca Uczestnikiem Programu VITAY, która w okresie obowiązywania Promocji dokonała
wszystkich czynności wskazanych w § 3 ust. 2, z chwilą spełnienia ostatniego z warunków uczestnictwa w Promocji,
uzyskuje w ramach niniejszej Promocji prawo do naliczenia jej 200 Punktów VITAY za każdą nadaną przesyłkę, z
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Organizator zapewnia, że Punkty VITAY będą dodawane do konta Uczestnika Programu VITAY w związku z jego
udziałem w Promocji w terminie nie dłuższym niż 40 dni od momentu, w którym uczestnik taki spełnił wszystkie
warunki uczestnictwa w Promocji, przy czym doliczenie punktów do salda punktowego uczestnika Programu VIATY
nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY.
Punkty VITAY uzyskane przez Uczestników Programu VITAY w ramach Promocji ulegają zsumowaniu z Punktami
VITAY przyznanymi z tytułu uczestnictwa w Programie VITAY, w tym z tytułu zakupu towarów lub usług od innych
partnerów Programu VITAY, na zasadach określonych w Regulaminie VITAY.
Wszelkie kwestie związane ze sposobem wykorzystania Punktów VITAY, w tym przyznawania prezentów, kuponów i
rabatów, gromadzeniem Punktów VITAY w zamian za zakup towarów i usług od innych partnerów Programu VITAY,
administracji danymi osobowymi Uczestników Programu VITAY w związku z udziałem w Programie VITAY
organizowanym przez PKN ORLEN określa Regulamin Programu VITAY.
§5
Czas trwania Promocji

1.
2.

Promocja obowiązuje od dnia 19.10.2015 roku do dnia 30.11.2015 roku.
W wypadku spełnienia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Promocji po okresie obowiązywania Promocji,
Uczestnik Programu VITAY nie uzyska Punktów VITAY w ramach niniejszej Promocji.
§6
Reklamacje

1.
2.

3.
4.

Uczestnik Promocji ma prawo złożenia Organizatorowi reklamacji.
Reklamacje, co do przebiegu Promocji i realizacji przez jej uczestników wynikających z niej uprawnień mogą być
zgłaszane w szczególności pisemnie, listem zwykłym lub poleconym na adres Organizatora: DAZUMI Sp. z o.o. ul.
Niemcewicza 7/9 lok. 185, 02-222 Warszawa z dopiskiem na kopercie „VITAY w stacjazpaczka.pl”, przy pomocy
formularza na stacjazpaczka.pl/site/kontakt lub poprzez infolinię (22) 100 63 63 (koszt połączenia zgody z taryfą
operatora).
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przez uczestnika.
Odpowiedź w przedmiocie złożonej reklamacji zostanie wysłana do uczestnika na piśmie, a w przypadku gdy
reklamacja była złożona z użyciem formularza lub telefonicznie, odpowiedź zostanie wysłana mailowo, niezwłocznie
po rozpoznaniu reklamacji.
§7
Dane osobowe

1.
2.

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182) jest Organizator.
Organizator przetwarzać będzie dane osobowe uczestników Promocji jedynie w celu realizacji Promocji zgodnie z
Regulaminem w tym rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W celu naliczenia punktów
VITAY uczestnikowi Promocji przez PKN ORLEN S.A. w ramach realizacji Promocji, Organizator będzie przekazywać do
PKN ORLEN S.A. jedynie numer kary VITAY oraz liczbę przyznanych punktów.

3.

Każdy z uczestników Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
§8
Postanowienia Końcowe

1.

2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących istotnych przypadkach, co nie wpłynie w
jakimkolwiek zakresie na prawo do Punktów VITAY przyznanych w ramach Promocji przed upublicznieniem takiej
zmiany Regulaminu:
1)
okresowego przyznawania dodatkowych Punktów VITAY (tj. dodatkowych w stosunku do Punktów VITAY
określonych w § 4 ust 1 powyżej), za spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji,
2)
zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczności dostosowania postanowień
Regulaminu do aktualnych przepisów prawa,
3)
zmiany adresów e-mailowych do kontaktu z Organizatorem lub strony internetowej Promocji.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem lub Promocją będą
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w tym Kodeksu cywilnego.

