REGULAMIN PROMOCJI
„Zapłać pierwszy raz z Visa Checkout i zgarnij 1 ze 150 piłek!”,
dalej „Regulamin”

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji jest Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
KRS pod numerem 0000340368, o kapitale zakładowym 12.000.000,00 zł opłaconym w całości,
NIP 7252012779, REGON 100768531 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu internetowym
https://www.pizzaportal.pl/
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3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Zapłać pierwszy raz z Visa
Checkout
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https://restaurant.home.pl/pliki/regulamin-promocji-visa-checkout.pdf
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umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności („Promocja”).

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci portalu internetowego PizzaPortal.pl, którzy zawrą
umowę sprzedaży towarów lub o świadczenie usług z dostawcami oferującymi swoje towary lub
usługi na tym portalu w czasie trwania Promocji („Uczestnicy Promocji”) i dokonają pierwszej
zapłaty za towary lub usługi za pomocą formy płatności Visa Checkout na portalu PizzaPortal.pl z
uwzględnieniem § 2 pkt 2 i 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby związane z
Organizatorem stosunkiem pracy ani umowami cywilnoprawnymi.
2. Promocja polega na nagrodzeniu piłką nożną zaprojektowaną przez firmę VISA, 150 (stu
pięćdziesięciu) Uczestników Promocji, którzy pierwsi zawrą umowę sprzedaży towarów lub o
świadczenie usług z dostawcami oferującymi swoje towary lub usługi na PizzaPortal.pl, a
dodatkowo opłacą je po raz pierwszy przez Visa Checkout w czasie trwania Promocji.
3. Nagroda nie podlega zamianie na gotówkę, ani na inną nagrodę lub świadczenie.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 15 lipca 2018 roku do osiągnięcia limitu 150 wygranych, w którym to
przypadku Organizator ma prawo odwołać Promocję.
2. Weryfikacja oraz ogłoszenie zwycięzców odbędzie się najpóźniej 20 lipca 2018 na oficjalnym blogu
PizzaPortal.pl

(https://blog.pizzaportal.pl/)

oraz

na
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Facebook

(https://www.facebook.com/pizzaportal.zamow.online/)

§ 4. DANE OSOBOWE
Kto jest Administratorem moich danych?
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem
Twoich danych osobowych jest Organizator, tj. Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
wysyłając wiadomość na adres e – mail iod@pizzaportal.pl

Jakie dane będą przetwarzane?
Następujące dane mogą być przetwarzane przez Administratora: Imię i Nazwisko oraz Adres
potrzebny do wysyłki nagrody
Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
Dane mogą być przetwarzanie w celu:
−
−

zgody, w celu przeprowadzenia Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)
− zabezpieczenia dochodzenia/dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją
oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Prawo sprzeciwu
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Komu przekazywane są moje dane?
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być
przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

- podmiotom współpracującym z Administratorem w celu organizowania Promocji,
- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych,

Jak długo moje dane będą przechowywane?
Dane będą przechowywane jedynie na czas realizacji wysyłki lata od ostatniego zdarzenia
mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec
wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
− prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust.
2 pkt. c) RODO);
− prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
− prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
− prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
− możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).
Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną na adres e – mail iod@pizzaportal.pl.
− Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie możliwe
będzie wzięcie udziału w Promocji.

§ 5. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać mailowo na prowadzonym w tym celu przez
Organizatora adres: biuro@pizzaportal.pl, w tytule maila należy wpisać: „Visa Checkout
i PizzaPortal – reklamacja”.

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich
otrzymania przez Organizatora.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz przez dedykowaną stronę https://pizzaportal.pl/visa-checkout/.

