
Warunki promocji  

‘’P30 lite z band 2 pro” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsze warunki promocji („Warunki” lub „Regulamin”) są dokumentem określającym zasady 

promocji „P30 lite z band 2 pro” („Promocja”); 

2. Promocja odbywa się wyłącznie w sklepie stacjonarnym HUAWEI Warszawa zlokalizowanym na 

parterze centrum handlowego ARKADIA,  ALEJA JANA PAWŁA II 82, 00-175 WARSZAWA na terenie 

centrum handlowego Arkadia („Salon”); 

3. Promocja trwa od 8 kwietnia 2019 do dnia 31 maja 2019 r. („Czas Promocji”). 

4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa; 

5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w Salonie oraz w siedzibie Partnera.  

6. Partnerem wspierającym Promocję, który realizuje sprzedaż produktów/usług 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”); 

 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne; 

2. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela 

ustawowego 

ZASADY PROMOCJI 

1. Aby skorzystać z Promocji należy zadeklarować chęć zakupu zestawu P 30 lite wraz z Band 2 pro 

do dnia 30.4.2019 r. w Salonie Huawei Warszawa w CH Arkadia. 

2. Zestawy w ramach Promocji sprzedawane są klientom od dnia 10.05.2019 r. do dnia 18.05.2019 

r. wyłącznie w Salonie Huawei Warszawa w CH Arkadia. 

3. Zadeklarowanie zapisu na zestaw nie obliguje Uczestnika Promocji do jego zakupu. 

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi/voucherami lub innymi akcjami 

Partnera lub Huawei. 

DANE OSOBOWE 

 

1. Dane osobowe osób korzystających z Promocji - dalej jako „Dane Osobowe” – 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. Administratorem Danych Osobowych jest Matrix Media Sp. z o.o. wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540415, dla której akta 

rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł, NIP: 

7262529917, Regon: 100165933 (dalej jako „ADO”). 

3. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nimi kontaktować w drodze e-mail: 

abi@matrixmedia.pl 

4. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest okoliczność: 

a. niezbędności podjęcia przez Partnera określonych w niniejszym Regulaminie działań w 

celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

w tym m. in. przepisów RODO; 

c. uzasadniony interes realizowany przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. marketing 

bezpośredni produktów i usług Partnera oferowanych w Salonie (na podstawie odrębnej 

tzw. zgody marketingowej przewidzianej w odrębnych przepisach), cele analityczne oraz 

statystyczne, jak również rozpatrywanie reklamacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona 

wzajemnych roszczeń wynikających w związku z uczestnictwem w Promocji. 

5. Jedynie osoby upoważnione przez ADO oraz podmioty przetwarzające, w tym dostawcy usług 

hostingowych oraz dostawcy usług analitycznych, będą mogli otrzymać dostęp do Danych 

Osobowych. Dane Osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

6. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

7. Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących okresach: 

a. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Promocji  

– do czasu wygaśnięcia roszczeń Uczestnika Promocji wobec Partnera w związku z 

uczestnictwem w Promocji; 

b. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego 

produktów i usług Partnera oferowanych w Salonie – do czasu wniesienia sprzeciwu lub 

odwołania tzw. zgody marketingowej; 

c. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z rozpatrywaniem reklamacji – do 

momentu udzielenia odpowiedzi na reklamację, a w przypadku negatywnej odpowiedzi 

na reklamację – do momentu wygaśnięcia spornych roszczeń Uczestnika Promocji; 

d. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną 

wzajemnych roszczeń wynikających w związku z uczestnictwem w Promocji – do czasu 

prawomocnego zakończenia odpowiedniego postępowania, chyba że przepisy ustawowe 

przewidują dłuższy okres przechowywania. 

8. W odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego służy 

prawo wniesienia sprzeciwu w każdym czasie (art. 21 ust. 2 RODO). Można to uczynić w każdym 



momencie informując o tym fakcie pracownika Salonu lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

dane.osobowe@matrixmedia.pl 

9. Uczestnik może żądać od ADO udzielenia dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o 

prawie do przenoszenia danych, zaś ADO zobowiązany jest uczynić zadość takiemu żądaniu o ile 

jest to nakazane przez RODO. Skorzystanie z tych uprawnień może nastąpić poprzez wysyłanie 

wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@matrixmedia.pl 

10. Na czynności przetwarzania Danych Osobowych w każdym czasie można wnieść skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie Danych Osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Promocji, a Uczestnik nie jest 

zobowiązany do ich podania. Brak tego sprawi jednak, że nie będzie możliwe wzięcie udziału w 

Promocji. 

12. Po zakończeniu przetwarzania Danych Osobowych w związku zakończeniem Promocji, ADO 

będzie przetwarzał Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie tzw. zgód 

marketingowych. 

 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pocztą na adres Partnera wspierającego 

promocję wskazany w POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 6 powyżej z dopiskiem „Dział Reklamacji” w trakcie 

trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od zakończenia Promocji. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail, 

numer seryjny Produktu oraz krótki opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

3. Reklamacje złożone zgodnie z postanowieniami pkt. 2 powyżej będą rozpatrywane w terminie 14 dni 

roboczych od dnia ich otrzymania. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do 

piątku. 
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