REGULAMIN PROMOCJI „Poznaj Visa Checkout i odbierz 10 zł na PizzaPortal!”

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska
276, 90-361 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem
0000340368, o kapitale zakładowym 501 600 zł, 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 „Poznaj Visa Checkout
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http://restaurant.home.pl/pliki/regulamin-promocji-visa-checkout.pdf w formacie 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
dokonają zakupów towarów lub usług od dostawców oferujących swoje 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 3.
2. Promocja polega na udzieleniu rabatu na dodane do koszyka towary lub usługi według
następującej zasady - przy dodaniu do koszyka towarów o minimalnej wartości zamówienia 20 zł,
Uczestnik Promocji otrzymuje 10 zł rabatu, liczonego od wartości koszyka zakupów wg cen brutto
za łączne zakupy w koszyku, opłacane po raz pierwszy przez Visa Checkout.
3. Rabat zostanie naliczony wyłącznie przy wyborze sposobu płatności Visa Checkout na portalu
PizzaPortal.pl. Promocja nie obowiązuje przy wyborze innych metod płatności lub przy zamówieniu
korzystając z aplikacji mobilnych PizzaPortal.pl.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 30 sierpnia 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku lub do osiągnięcia
limitu transakcji Visa Checkout objętych promocją.
2. Limit wszystkich transakcji Visa Checkout objętych Promocją jest ograniczony. W razie wyczerpania
się limitu, o którym mowa powyżej, Organizator może odwołać Promocję.

§ 4. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy
z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r.
poz. 922) jest Organizator.
2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane
i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
3. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
na serwisie https://pizzaportal.pl/ w profilu Twoje Dane lub poprzez kontakt telefoniczny lub
mailowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 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 pod adresem
http://restaurant.home.pl/pliki/regulamin-promocji-visa-checkout.pdf, w siedzibie Organizatora
oraz przez dedykowaną stronę https://pizzaportal.pl/visa-checkout/.

