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Warunki promocji 

‘’Zarezerwuj zestaw promocyjny” 

 

I. Skrócony opis promocji 

 

W okresie od 3 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów 

infolinia Huawei Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000221936, z kapitałem zakładowym 

17.000.000,00, NIP: 5262800201, REGON 015855744 („Huawei”) przyjmuje rezerwacje na zasadach 

opisanych w niniejszym dokumencie („Warunki”) na zestawy promocyjne z 

telefonem Huawei Mate20 Pro albo Huawei Mate20 („Promocja”) na zasadach opisanych poniżej. 

 

II. Warunki Promocji 

 

1. Rezerwacje w ramach Promocji przyjmowane są od godz. 18:00:00 dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 

14 grudnia 2018 r. do godz.23:59:59 („Termin”) lub do wyczerpania zapasów tylko za pomocą 

infolinii Huawei. 

2. W Promocji może wziąć udział osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

3. Aby skorzystać z Promocji, uczestnik Promocji powinien: 

a) Zadzwonić w Terminie na infolinię Huawei pod numer telefonu 800 811 110 oraz wyrazić chęć 

skorzystania z Promocji. 

b) Uczestnik Promocji powinien zadeklarować chęć rezerwacji Zestawu 1 lub Zestawu 2 (jak 

zdefiniowano poniżej) po uprzednim zapoznaniu się z Warunkami Promocji. 

c) W ramach Promocji uczestnik Promocji może dokonać rezerwacji maksymalnie jednego Zestawu 

dla siebie i dodatkowo jednego Zestawu dla wybranej przez siebie osoby. 

d) Dokonywanie rezerwacji Zestawu w ramach Promocji obejmuje jedynie kolor telefonu w 

poszczególnych Zestawach. 

e) Po dokonaniu rezerwacji, na wskazany przez uczestnika Promocji adres e-mail, wysłana zostanie 

wiadomość potwierdzająca dokonanie rezerwacji wraz z jej numerem. 

f) Realizacja rezerwacji odbywa się wyłącznie poprzez kupno zarezerwowanego Zestawu w sklepie 

stacjonarnym HUAWEI WARSZAWA zlokalizowanym na parterze centrum handlowego ARKADIA, 

ALEJA JANA PAWŁA II 82, 00-175 WARSZAWA w dniu 15 grudnia 2018 r., w godzinach wyznaczonych 

w mailu na terenie centrum handlowego Arkadia. Po tym terminie dokonana rezerwacja wygasa. 

g) Zakupu zarezerwowanego Zestawu dokonuje osobiście osoba, która otrzymała potwierdzenie 

rezerwacji. W przypadku rezerwacji dokonanej na rzecz innej osoby — do realizacji takiej rezerwacji 

uprawniona jest wyłącznie osobiście ta osoba, na której rzecz dokonano rezerwacji. 

h) Kupno zarezerwowanego Zestawu będzie możliwe po weryfikacji tożsamości uczestnika Promocji 

oraz po podaniu przez niego otrzymanego numeru rezerwacji. 

i) Raz dokonana rezerwacja konkretnego Zestawu nie podlega zamianie na inny Zestaw w ramach 

Promocji. 

4. Korzystając z Promocji, uczestnik przez infolinie Huawei może zadeklarować rezerwację 

następujących zestawów promocyjnych w ramach Promocji lub do wyczerpania zapasów (w 

zależności co nastąpi wcześniej): 

 

Zestaw 1- Telefon Huawei Mate20 Pro + Huawei Watch GT + koszulka reprezentacji Polski z 
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autografem Roberta Lewandowskiego o cenie rekomendowanej 4,299 zł brutto; 

Zestaw 2- Telefon Huawei Mate20 + Huawei Mediapad T5 10LTE 16GB + koszulka reprezentacji Polski 

z autografem Roberta Lewandowskiego o cenie rekomendowanej 2,999 zł brutto; 

-(„Zestaw”/„Zestawy”) 

5. Partnerem wspierającym Promocję, który realizuje rezerwacje (sprzedaje zarezerwowane Zestawy) 

jest Matrix Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000540415, kapitał zakładowy 

1,000,000 zł, NIP: 7262529917, REGON 100165933 („Partner”). 

6. W przypadku dokonania przez uczestnika Promocji rezerwacji, Huawei świadczy usługę 

pośrednictwa w zakresie zbierania i przekazywania dokonanych rezerwacji od uczestnika Promocji do 

Partnera. W takim przypadku stroną umowy sprzedaży Zestawu z uczestnikiem Promocji jest Partner. 

7. Niniejsze Warunki nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

8. Wzięcie udziału w Promocji poprzez zarezerwowanie Zestawu nie stanowi zawarcia umowy na 

odległość w rozumieniu właściwych przepisów prawa i tym samym nie obliguje uczestnika Promocji 

do zakupu Zestawu. 

9. Zestawy zarezerwowane w ramach Promocji, a następnie kupione w terminie, o którym mowa w 

lit. f) podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od dnia ich zakupu. Możliwość zwrotu w terminie 14 dni 

dotyczy tylko całego Zestawu, a nie ich poszczególnych elementów. Szczegółowe zasady zwrotu 

Zestawu oraz polityka zwrotów Zestawów jest realizowana i określana przez Partnera. 

 

III. Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe osób korzystających z Promocji (Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) 

będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie 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, „RODO”). 

2. Huawei Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa informuje, że jest Administratorem danych osobowych 

osób korzystających z Promocji. 

3. We wszelkich sprawach związanych z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 

prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: 

https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/ 

4. Dalsze informacje na temat ochrony, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania z 

danymi znajdują się pod tym linkiem: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą: Administrator, Partner, podmioty zewnętrzne dostarczające i 

wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą 

działalnością Administratora takie jak agencje marketingowe i kreatywne, dostawcy rozwiązań IT, 

audytorzy –przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przekazywane 

podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom 

ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb 

toczącego się postępowania karnego). 

6. Dane osobowe osób korzystających z Promocji będą przetwarzane dla celów związanych z obsługą 

Promocji oraz po udzieleniu dodatkowej zgody dla wykonywania działań 

marketingowych Administratora. 
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7. Nie podanie danych osobowych przez daną osobę uniemożliwia realizację Promocji. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od daty wzięcia udziału w Promocji (dokonania 

rezerwacji). 

9. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@huawei.com. 

10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy/skorzystanie z 

Promocji (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

11. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 


