Regulamin promocji
„Zapłać z Twisto i nie płać za dostawę”
§1
Postanowienia Ogólne
Zapłać z Twisto i nie płać za dostawę („Promocja”) jest skierowana do
pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium
Polski („Uczestnicy”). Uczestnicy Promocji muszą być aktualnymi klientami
SZOPI.PL korzystającymi z serwisu Szopi.pl.
§2
Organizator
Organizatorem Promocji jest On Demand sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków („Szopi.pl” lub „Organizator”).
§3
Czas trwania Promocji
Promocja rozpoczyna się w dniu 20.12.2018 r. o godzinie 10:00 i trwa do
wyczerpania dostępnej puli darmowych dostaw („Okres Promocji”).
§4.
Zasady uczestnictwa w Promocji
W celu wzięcia udziału w Promocji, przez Okres Promocji, Uczestnik musi
spełnić następujące warunki:
1. Być klientem Szopi.pl oraz zrealizować zamówienie.
2. Złożyć zamówienia o minimalnej wartości 60 PLN.
3. Wybrać jako metodę płatności „Płacę z Twisto” ; „Płacę przez iMoje”.
4. Rabat 9,90PLN zostanie przyznany po wyborze metody płatności z §4.pkt3.

§5
Nagroda
1. W przypadku spełnienia warunków określonych w Promocji opisanych
w §4., SZOPI.PL wysokość opłaty za zamówienie zostanie pomniejszona
o koszt dostawy (9,90PLN)
2. Uczestnik może brać udział w Promocji wiele razy o ile spełni warunki
§4.
3. Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent
pieniężny.
4. Maksymalna liczba Darmowych Dostaw wynosi 2000.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, wyłącznie
w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia Zwycięzcy, poinformowania
o wyłonieniu Zwycięzców oraz wydania Nagrody.
2. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Uczestników (tj.
imienia, nazwiska, adresu email, numer telefonu, adres zamieszkania
w przypadku Zwycięzców) jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w
celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do otrzymania Nagrody.
3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą: podmioty działające
na zlecenie Organizatora, w jego imieniu, które dostarczają i wspierają
systemy teleinformatyczne Organizatora (ogólną infrastrukturę
teleinformatyczna, pocztę elektroniczną itp.).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik ma prawo:
a. Zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu
wykorzystywania jego danych osobowych.
b. Zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu
o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Użytkownika, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter
nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika.
c. Zażądać ograniczenia
rozpatrywania skargi.
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d. Wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
a) Kontakt e-mailowy pod adresem: bok@szopi.pl.
b) Kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby
Organizatora.
§8
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca
reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej
w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne
Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres,
zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem
pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz numer
zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść
żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających
reklamację.
§9
Ogólne warunki

Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Promocji lub jakiejkolwiek jej
części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki
wykraczające poza racjonalną kontrolę Organizatora wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie Promocji.
2. Dyskwalifikacji Uczestników, którzy działali w sposób sprzeczny
z niniejszym Regulaminem.

§10
Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za:
1. Działania lub zaniechania Uczestnika, błędne lub niedokładne informacje,
zarówno spowodowane przez Uczestników, błędy drukowania, jak
i wszelkie urządzenia związane z lub wykorzystane w Promocji.
2. Awarie techniczne jakiegokolwiek rodzaju lub inne nieprawidłowe
funkcjonowanie, przerwy lub przerwy w połączeniach telefonicznych lub
sprzętu lub oprogramowania sieciowego.
3. Nieautoryzowaną interwencję w jakąkolwiek część procesu Promocji.
4. Błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas administrowania
Promocją lub przetwarzania logowania.
5. Jakiekolwiek szkody lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które
mogą być spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w całości lub
w części przez Uczestnika Promocji lub wykorzystania lub niewłaściwego
wykorzystania Nagrody.
§11
Spory
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez
właściwy dla Organizatora sąd powszechny.
§12
Postanowienia końcowe
Uczestnik biorąc udział w Promocji potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej
Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Niniejsza
Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach
hazardowych. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz
na dedykowanej stronie internetowej Organizatora pod adresem: info.szopi.pl

§13
Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

[data udostępnienia regulaminu 20.12.2018r.]

