REGULAMIN KAMPANII
PROMOCYJNEJ „Weekend za 1 zł”
POSTANOWIENIA OGÓLNE KAMPANII PROMOCYJNEJ

I.

1. Organizatorem Kampanii Promocyjnej „Weekend za 1 zł” (zwanej dalej „Promocją”)

jest TAN-VIET

International S.A. z siedzibą w Łęgowie, przy ul. Marco Polo 9, 83-031, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000318068, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 14.210.729,00 zł, o numerze NIP:
583-10-21-906, numerze Regon: 190928068 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin Promocji (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący w okresie Promocji dla Organizatora
i osób uczestniczących w Promocji (dalej zwanych „Uczestnikami")

oraz reguluje zasady i warunki

uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
3. „Regulamin Zakupów” oznacza: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Harmonia Smaków -Sklep
pełen inspiracji – dostępny pod adresem: http://harmoniasmakow.pl/regulamin- zakupów
4. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem www.harmoniasmakow.pl.
5. Promocja jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
na stronie sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.harmoniasmakow.pl.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony www.harmoniasmakow.pl
z przyczyn niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora.

II.

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 20 września od godziny 15:30 do 23 września 2019 r. do godziny 9:00
lub do wyczerpania oferty promocyjnej dostawy, w liczbie odpowiednio:

a) 200 (dwustu) dostaw według opcji Szybko i elastycznie - Paczkomat InPost
b) 100 (stu) dostaw według opcji Wygodnie - wyłącznie Kurier Inpost.
W przypadku wyczerpania oferty promocyjnej dostawy Promocja zostaje zakończona, odrębnie dla każdej
z opcji promocyjnej dostawy, wraz ze złożeniem zamówienia obejmującego ostatnią z promocyjnych ofert
dostawy, z każdej z opcji promocyjnej dostawy wskazanych w ust. 1.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
w zakresie kwestii nieistotnych. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na prawa nabyte przez
Uczestnika, który dokonał Zamówienia, przed zmianą Regulaminu Promocji na

stronie www.harmoniasmakow.pl, która zostanie ogłoszona z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

3. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji złoży Zamówienie za minimum 15 zł w sklepie internetowym
Organizatora, działającym pod adresem www.harmoniasmakow.pl, pokryje koszty przesyłki w wysokości
1 zł (słownie jeden złoty) brutto.

4.

Promocja dotyczy wyłącznie wybranych opcji dostawy:

a) Szybko i elastycznie - Paczkomat InPost - szybka dostawa i odbiór w wybranym przez
Uczestnika miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) Wygodnie - wyłącznie Kurier Inpost w opcji przedpłaty - szybka dostawa przez kuriera pod
wskazany adres.

5. Na czas trwania Promocji zmianie ulega koszt dostawy podany zgodnie z postanowieniami tytułu
V. Dostawa punktu 5.2. Regulaminu Zakupów dostępny pod adresem http://harmoniasmakow.pl/kosztdostawy, wyłącznie w zakresie o którym mowa w ust. 1-4 niniejszego Regulaminu. Pozostałe
postanowienia Regulaminu Zakupów będą znajdowały zastosowanie w czasie trwania Promocji.

6. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Sklepie Internetowym Organizatora z formą przedpłaty.
Promocja dotyczy wyłącznie dostaw realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W okresie trwania Promocji Uczestnik uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
8. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy Sprzedaży, Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu Zamówienia do Organizatora.
III.

UCZESTNICY PROMOCJI

1. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych i skutecznie przystąpiły do Promocji poprzez złożenie Zamówienia
w sklepie internetowym Organizatora www.harmoniasmakow.pl,

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Promocji, wykluczenia Uczestnika
Promocji, w stosunku do którego powziął podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami
Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

5. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego
regulaminu.

IV.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy Promocji winni
zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki
zawierającą reklamacje listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym
na adres Organizatora: TAN VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo.

4. Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
V.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest TAN-VIET International S.A. z siedzibą
w Łęgowie przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068, Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 583-10-21-906, REGON: 190928068, kapitał
zakładowy: 14.210.729,00 zł, wpłacony w całości.
2. W związku z prowadzeniem Promocji zbierane, przetwarzane, gromadzone, przekazywane
oraz udostępniane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e - mail, imię
i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, niezbędne do realizacji zamówienia i wysyłki
w harmoniasmakow.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail:
daneosobowe@tan-viet.com.pl albo pisemnie na adres Administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: uczestnictwa w Promocji, weryfikacji prawa do Promocji,
prowadzenia sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych, obsługi
zamówienia, obsługi reklamacji oraz w celu prowadzenia działań marketingowych.
6. Administrator będzie upoważniony do przekazania danych osobowych Uczestnika Promocji do
współpracujących z nim: biura księgowego w celu dokonania rozliczeń podatkowo-rachunkowych,
firmom przewozowym/spedycyjnym w celu wykonania obowiązku wydania Nagród, firmom
współpracującym z Administratorem w celu obsługi Promocji.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w Promocji, otrzymania tańszej wysyłki lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8. Uczestnikom Promocji, którzy podają̨ dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.

9. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Promocji nie będą̨ przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.
11. Dane Uczestników Promocji będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko
wiążące się̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Kampanii Promocyjnej.

2.

Treść Regulaminu w okresie trwania Promocji będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie
http://harmoniasmakow.pl/

