Regulamin akcji
„Polska Gola z Deimic”
(zwany dalej Regulaminem z dnia 12.06.2018)
§1.Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator” – Deimic sp. z o. o., z siedzibą w Pigży, ul Liliowa 2, 87-052 Łubianka,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W
TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod numerem KRS 0000417180, NIP 8792667705, REGON 341265964.
2. „Uczestnik” – użytkownik portalu www.deimic.pl, będący pełnoletnią osobą fizyczną
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona wyceny oraz zamówienia
systemu Deimic w okresie trwania akcji.
§2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji „Polska Gola z
Deimic” .
2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu
www.deimic.pl.
3. Akcja „Polska Gola z Deimic” rozpoczyna się 12 czerwca 2018 r. o godz. 12:00, a kończy
15 lipca 2018 r. o godz. 23:59. lub do wyczerpania zapasów.
4. Akcją promocyjną objete są wszystkie towary dostepne w bieżącej ofercie firmy DEIMIC
Sp. z o.o.
§3. Warunki uczestnictwa w akcji
1. Uczestnikiem akcji „Polska Gola z Deimic” może być użytkownik strony www.deimic.pl
będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności
prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w akcji „Polska Gola z Deimic” wyłączeni są członkowie kierownictwa i
pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
§ 4. Zasady akcji „Polska Gola z Deimic”
1. Uczestnikami akcji „Polska Gola z Deimic” mogą być wyłącznie użytkownicy portalu
www.deimic.pl, którzy spełnili wszystkie poniższe kryteria
1) dokonali wyceny systemu DEIMIC z użyciem kodu rabatowego „mundial2018”,
2) dokonali zamówienia wycenionego systemu
3) opłacili w 100% zamówienie do dnia 15 lipca 2018 do godziny 23:59.
2. Uczestnik akcji „Polska Gola z Deimic” otrzyma zwrot części kwoty za zakupione
produkty w trakcie trwania akcji na podstawie poniższego algorytmu:
Częściowa Kwota Zwrotu = (ilość strzelonych bramek w Mistrzostwach Świata w Piłce
Nożnej 2018 r. - które odbędą się w dniach od 14 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r. w
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Rosji przez Polską Reprezentację w standardowym czasie gry podczas meczu tj. 2x45
minut, a finalnie zatwierdzonym przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA)
lub organ właściwy.) * 5% * (cena brutto zakupionych i opłaconych produktów w
trakcie trwania akcji)
W przypadku gdy uczestnikiem akcji będzie Instalator, który posiada podpisaną umowę z
Organizatorem jego kwota zwrotu będzie naliczona zgodnie ze wzorem:
Częściowa Kwota Zwrotu = (ilość strzelonych bramek w Mistrzostwach Świata w Piłce
Nożnej 2018 r. - które odbędą się w dniach od 14 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r. w
Rosji przez Polską Reprezentację w standardowym czasie gry podczas meczu tj. 2x45
minut, a finalnie zatwierdzonym przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA)
lub organ właściwy.) * 5% * (cena brutto widniejąca na fakturze vat zakupionych i
opłaconych produktów w trakcie trwania akcji).
W czas gry nie wlicza się tzw. doliczonego czasu gry, dogrywki oraz rzutów karnych.
Z bramek strzelonych przez naszych reprezentantów wyklucza się tzw. bramki samobójcze
tj. strzelone przez reprezentantów polski do własnej bramki na korzyść przeciwnika.
Zwrot części kwoty zakupu obliczonej na podstawie wzoru z punktu 2 nastąpi w walucie
polskiej i nie podlega wymianie na inną walutę. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał
Zakupu Produktu w walucie obcej, Zwrot Ceny nastąpi w złotych polskich, po aktualnym
kursie dziennym, podawanym przez NBP.
Z chwilą oficjalnego ogłoszenia wyników Eventu przez Międzynarodową Federację Piłki
Nożnej (FIFA) lub organ właściwy, Organizator na stronie internetowej lub poprzez
wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika, poinformuje Uczestników
o kwocie zwrotu obowiązującej w akcji „Polska Gola z Deimic” lub braku takiego zwrotu
Maksymalna Częściowa Kwota Zwrotu może wynosić 95% ceny zakupionych towarów
podczas trwania akcji „Polska Gola z Deimic”.
§ 5. Zwrot częściowej kwoty zakupu

1. Organizator dokona jednorazowego Zwrotu Częściowej Ceny zakupu na rzecz Uczestnika,
w okresie od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r., w następujący sposób:
W przypadku, gdy Uczestnik dokonywał płatności za Zakup Produktu w formie przelewu –
na rachunek bankowy, z którego Uczestnik dokonał płatności za Zakup Produktu, po
zgłoszeniu się Uczestnika do Organizatora.
2. Zwrot Części Ceny Zakupu zostanie wypłacone na podstawie korekty faktury vat za
zakupione produkty
3. Wypłata Części Ceny Zakupu zostanie dokonana po dostarczeni przez Uczestnika
podpisanej Korekty Faktury Vat
4. Podpisana Korekta Faktury Vat, powinna zostać dostarczona do Organizatora osobiście lub
listownie na adres Deimic Sp. z o.o. Liliowa 2 87-152 Pigża
5. Uczestnik, który dokonał Zakupu Produktu i któremu przysługuje Zwrot Ceny za Zakup
Produktu, powinien się zgłosić do Organizatora, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub
kontakt telefoniczny.
6. Zwrot Ceny nie przysługuje za Zakup Produktu, co do którego Uczestnik skutecznie
odstąpił (skuteczne odstąpienie od umowy sprzedaży lub odstąpienie od umowy sprzedaży
na odległość).
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Zwrotu Ceny na towar, usługę bądź inną
formę pieniężną lub niepieniężną.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Zwrotu Ceny na osoby trzecie.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia Zwrotu
Części Ceny Zakupu.
10. Organizator informuje, że Zwrot Ceny może być uzależniony od podpisania przez
Uczestnika stosownego protokołu przekazania Zwrotu Ceny lub deklaracji podatkowej.

§6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje związane z akcją „Polska Gola z Deimic” mogą być zgłaszane w formie
pisemnej na adres Deimic sp. z o. o., z siedzibą w Pigży, ul Liliowa 2, 87-052 Łubianka z
dopiskiem "Reklamacja – akcja „Polska Gola z Deimic”".
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do
korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W
przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania
Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania.
Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia
zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po
rozpatrzeniu reklamacji.
4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§7. Odpowiedzialność Organizatora. Zmiany w Akcji promocyjnej.
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w zakresie Akcji promocyjnej
ograniczona jest do wysokości ceny Zakupu Produktu, którego to roszczenie dotyczy.
Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na
mocy odrębnych przepisów prawa.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub
niedokładnych danych przez Uczestnika, w celu przystąpienia Uczestnika i
przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
b) Organizator ma prawo w przypadku problemów z funkcjonowaniem portalu
www.deimic.pl albo choćby części przedsiębiorstwa Deimic Sp.z o.o. , jeżeli nastąpiły
one wskutek siły wyższej - nagłego zdarzenia niemożliwego do przewidzenia, którego
skutkom Organizator nie mógł zapobiec, w szczególności: działania przyrody (np.
powódź, wiatr, pożar, trzęsienie ziemi i inne), aktów terroru lub wandalizmu (np. atak
bombowy, działania zbrojne, strajki, akty terroryzmu), działań przestępczych lub
cyberprzestępczych (np. groźba, oszustwo, kradzież, cyberataki, wyciek danych i inne),
decyzji organów państwa lub organów administracji państwowej (np. nakaz przerwania
Akcji promocyjnej, kontrola urzędu w miejscu przeprowadzania Akcji promocyjnej,
decyzja urzędu o zawieszeniu lub zamknięciu działalności przez Organizatora), działań
urządzeń lub sieci (np. awarie instalacji zasilającej, awaria sieci transmisyjnej, awaria
sieci komputerowej, awaria Internetu),
c) jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie zarządcy obiektu, w którym znajduje się
siedziba firmy Deimic sp. z o.o. lub portal www.deimic.pl
d) w jakimkolwiek innym przypadku, gdy kontynuowane Akcji promocyjnej mogłoby się
wiązać z zagrożeniem życia lub zdrowia Uczestników lub osób trzecich
e) w przypadku, kiedy prowadzenie Akcji promocyjnej nie jest możliwe na skutek szkód
powstałych przez działanie Uczestnika niezgodne z niniejszym Regulaminem;
f) jeżeli Event bądź jego dowolny szczebel, zostanie odwołany, przerwany lub zawieszony
przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania, bez względu na termin odwołania,
przerwania lub zawieszenia, oraz ich przyczynę,
g) jeżeli Event lub dowolny jego szczebel zostanie opóźniony lub przełożony na inny
termin, bez względu na przyczynę opóźnienia lub zmiany terminu Eventu,

h) jeżeli polska drużyna narodowa w piłce nożnej wycofa się lub zostanie wycofana z
Eventu przez osoby decyzyjne, bez względu na szczebel Eventu, przyczynę oraz termin
wycofania z Eventu,
i) jeżeli polska drużyna narodowa w piłce nożnej zostanie wykluczona lub
zdyskwalifikowana z Eventu, bez względu na szczebel Eventu, przyczynę oraz termin
takiego wykluczenia lub zdyskwalifikowania,
j) w przypadku wystąpienia siły wyższej przed lub w trakcie Eventu - nagłego zdarzenia
niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom organizator ani uczestnicy Eventu nie
mogli zapobiec, w szczególności: działania przyrody (np. powódź, wiatr, pożar,
trzęsienie ziemi i inne), aktów terroru lub wandalizmu (np. atak bombowy, działania
zbrojne, strajki, akty terroryzmu), decyzji organów państwa, znaczących zmian sił
politycznych, w krajach w których przeprowadzany jest Event, lub decyzji politycznych,
mogących mieć wpływ na Event lub jego uczestników (np. wprowadzenie stanu
wojennego, przewrót polityczny, wojna domowa, decyzja organu o zakończeniu Eventu,
unieważnienie licencji), działań przestępczych lub cyberprzestępczych (np. groźba,
oszustwo, kradzież, cyberataki, wyciek danych i inne), działań urządzeń lub sieci (np.
awarie instalacji zasilającej, awaria sieci transmisyjnej, awaria sieci komputerowej,
awaria Internetu),;
k) jeżeli organizator Eventu dokonał zmiany zasad Eventu tuż przed nim oraz po jego
rozpoczęciu, bez względu na przyczynę wprowadzenia takich zmian.
§8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia
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, zwane dalej „RODO”), jest Deimic Sp.z o.o. Liliowa
2 87-152 Pigża
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu i w zakresie przeprowadzenia Akcji
promocyjnej na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO, a także po
wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Deimic Sp.z o.o. Liliowa 2 87-152
Pigża, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO
3. Uczestnik Akcji promocyjnej może wyrazić:
1. uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera
oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych przez Deimic Sp.z o.o. Liliowa 2
87-152 Pigża, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
2. uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na kontakt SMS, MMS lub
telefoniczny przez Deimic Sp.z o.o. Liliowa 2 87-152 Pigża, w celu otrzymywania
informacji marketingowych o produktach i usługach w rozumieniu ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zmianami),
3. uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na zautomatyzowane
przetwarzanie, w tym profilowanie przez Deimic Sp.z o.o. Liliowa 2 87-152 Pigża,
podanych przez Uczestnika podczas rejestracji danych,
4. uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na przetwarzanie podanych
przeze mnie danych osobowych (adres e-mail) przez Deimic Sp.z o.o. Liliowa 2 87-152
Pigża, w celu przeprowadzania badań dotyczących poziomu satysfakcji z zakupów,
4. Udzielenie każdej zgody, o której mowa powyżej, jest dobrowolne i nie warunkuje udziału
w Akcji promocyjnej.
5. Deimic Sp.z o.o. Liliowa 2 87-152 Pigża, może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w

celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą
stosownej Klauzuli.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej
wskazanych celów, w tym w celu i w zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z
Polityką Prywatności.
7. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych
osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie
koniecznym do przeprowadzenia Akcji promocyjnej, zgodnie z art. 28 RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w
zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy
RODO.
13. W celu realizacji praw, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej, należy skontaktować się z
Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@deimic.pl
§9. Naruszenia postanowień Regulaminu
1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Akcji promocyjnej lub
orzec utratę prawa do Zwrotu Ceny w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych
przypadków:
a) naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności podania
nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych, a także nieprawdziwego podania się
za Uczestnika uprawnionego do udziału w Akcji promocyjnej,
b) naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika
c) naruszenia obowiązujących przepisów prawa przez Uczestnika, co może mieć
d) wpływ na przebieg lub wynik Akcji promocyjnej bądź jej Uczestników,
e) podejrzenia, że dany Uczestnik w sposób nieuprawniony ingeruje w przebieg Akcji
promocyjnej lub postępuje w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego,
uporczywie odmawia poddania się wskazówkom i instrukcjom Organizatora,
f) dany Uczestnik zakłóca przebieg Akcji promocyjnej lub porządek w firmie Deimic Sp z
o.o. lub swoim zachowaniem w inny sposób naraża Organizatora na szkody lub
utrudnienia związane z organizacją Akcji promocyjnej.
§10. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin akcji „Polska Gola z Deimic” dostępny jest na stronie internetowej
www.deimic.pl/regulamin_mundial2018.pdf
2. Zasady Akcji promocyjnej określone są postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie uzgodnienia wykraczające
poza postanowienia niniejszego Regulaminu są nieważne.

3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go bez zastrzeżeń i
zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wzięcie udziału w Akcji promocyjnej oznacza
wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Akcji promocyjnej określone niniejszym
Regulaminem.
4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym
czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego
postanowień.
5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu akcji „Polska Gola z
Deimic” za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego
postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień
niniejszego Regulaminu. Organizator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne
postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
6. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku
zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa
mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży,
akcji promocyjnych, (c) zmiany oferty firmy Deimic Sp z o.o., z zastrzeżeniem że
zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty, (m) omyłek
i błędów pisarskich w Regulaminie, (t) zmiany zasad przeprowadzania Akcji
promocyjnej, z zastrzeżeniem że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już
przystąpili do Akcji promocyjnej, o ile nie zaistniały przyczyny określone w §7
Regulaminu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na jeden (1)
dzień przed planowaną zmianą (czas ten uzasadniony jest okresem trwania Akcji
promocyjnej).
7. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej
nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zm.).
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów
dokonanych w firmie Deimic Sp z o.o. zastosowanie mają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu cywilnego,
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu
jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

