
 

1 

 

Regulamin promocji „ZRÓB SOBIE PREZENT” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zrób sobie prezent” (dalej „Promocja”) jest Stars4brands sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000386616; NIP: 5213604026; kapitał zakładowy 60.000 zł (dalej: „Organizator”).  

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  W zakresie zakupu Produktu Promocja trwa 
od 21 sierpnia 2019 r. do 17 listopada 2019 r. (dalej „Okres Promocji”). Uczestnik może zgłosić zakup Produktu 

do Promocji w okresie od 21 sierpnia 2019 r. do 1 grudnia 2019 r.(dalej: „Okres Zgłoszeń”) 

3. Organizator jest Przyrzekającym w zakresie wydania zwrotów części ceny Produktu w rozumieniu art. 919 i 921 
Kodeksu cywilnego (dalej „Zwrot”).  

§ 2. 

PRODUKTY PROMOCYJNE 

1. Promocja dotyczy zakupu wybranych nowych drukarek marki Canon (dalej: „Produkt”) nabywanych w wybranych 

sieciach sprzedaży (w tym w ramach sprzedaży internetowej). Lista Produktów objętych Promocją stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
2. Promocją objęty jest zakup fabrycznie nowego i oznakowanego Produktu oferowanego w oryginalnych 

opakowaniach zawierających numer seryjny, dokonany w Okresie Promocji w wybranych sklepach znajdujących 

się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących sprzedaż detaliczną Produktu (dalej: „Sklepy 

Partnerów Promocji”). Lista Sklepów Partnerów Promocji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Organizator 
zastrzega, iż dostępność wybranych Produktów może być różna w zależności od zatowarowania Sklepów 

Partnerów Promocji. Promocją nie są objęte produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).  

 
§ 3. 

Uczestnictwo w Promocji 

W Promocji mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
dokonujące zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego bądź 

przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w Okresie Promocji nabyli Produkt i 

zgłosili zakup Produktu zgodnie z § 4 Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).  

§ 4. 

Zasady Promocji 

1. Za zakup Produktu w Okresie Promocji oraz przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnikowi przysługiwać 
będzie Zwrot zrealizowany poprzez refundację części zapłaty na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

W zależności od modelu Produktu, Uczestnikowi przysługiwać będzie Zwrot w kwocie 40 zł, 50 zł, 70 zł, 100 zł, 150 

zł, 200 zł lub 300 zł. Lista Produktów wraz z przyporządkowanymi im wartościami Zwrotów zawarta jest w 
Załączniku nr 1.  

2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) dokonania zakupu Produktu w Okresie Promocji, 
b) zachowania dowodu dokonania zakupu Produktu w Okresie Promocji w postaci paragonu fiskalnego, 

faktury imiennej lub faktury VAT w przypadku przedsiębiorców, 

c) prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie zrobsobieprezent.pl w 

Okresie  Zgłoszeń poprzez: 
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i.  podanie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, 

numeru telefonu;  

ii. informacji o zakupionym produkcie poprzez wybranie z listy rodzaju zakupionego 
Produktu, podanie jego numeru seryjnego widocznego na opakowaniu Produktu, daty 

dokonania zakupu Produktu, danych nazwy sklepu, a także podanie numeru EAN (z 

kodu kresowego etykiety umieszczonej na opakowaniu Produktu),  a także wgranie 
zdjęcia kodu kresowego i numeru seryjnego widocznego na opakowaniu Produktu 

(zdjęcie w formacie .jpg, .tiff, .pdf do 4 MB) 

iii. wgranie zdjęcia dowodu dokonania zakupu Produktu (zdjęcie w formacie .jpg, .tiff, .pdf 
do 4 MB) 

iv. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności, 

v. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w 
Promocji, 

vi. opcjonalne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych poprzez wysyłanie informacji na temat produktów, wydarzeń i promocji 
marki Canon na adres e-mail Uczestnika (administratorem tychże danych jest Canon, a 

informacje o ich przetwarzaniu zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie 

canon.pl/terms_and_conditions/ 
4. W terminie 3 dni roboczych od dokonania Zgłoszenia, Koordynator przesyła Uczestnikowi na podany w 

Zgłoszeniu adres e-mail, wiadomość zawierającą informację o wpłynięciu Zgłoszenia celem jego weryfikacji. 

5. Prawidłowe dokonanie czynności opisanych w punkcie 3 jak wyżej stanowi zgłoszenie Uczestnika w rozumieniu 

Promocji (w Regulaminie jako: „Zgłoszenie”).  
6. Jeden zakupiony Produkt spełniający warunki opisane w niniejszym Regulaminie uprawnia Uczestnika do 

dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia, co oznacza, że nawet jeśli Uczestnik dokona kolejnego Zgłoszenia tego 

samego Produktu, Organizator premiuje zakup takiego Produktu wyłącznie jeden raz.  
7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji łącznie nie więcej niż dwa razy, jednakże każdorazowo na 

podstawie odrębnego zakupu Produktu i odrębnego Zgłoszenia. Suma wszystkich uzyskanych w Promocji Zwrotów 

nie może przekroczyć kwoty 600 zł. Uczestnik promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym okresie Promocji 
Zwrot za maksymalnie 2 Produkty Promocyjne. W przypadku zgłoszenia do Promocji więcej niż dwóch Produktów 

Promocyjnych, Uczestnik otrzyma Zwrot jedynie za dwa pierwsze zgłoszone Produkty. 

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zgłoszenia od Uczestnika Organizator weryfikuje jego 
prawidłowość pod kątem  prawdziwości, poprawności oraz kompletności. Organizator zastrzega, iż negatywnie 

weryfikowane będą Zgłoszenia, do których w formularzu zgłoszeniowym załączono zdjęcia nieczytelne, zdjęcia 

dokumentów nieoryginalnych, uszkodzonych, naderwanych lub których prawdziwość budzi uzasadnione 
wątpliwości. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem w każdym czasie w celu weryfikacji danych 

zawartych w Zgłoszeniu, nie tylko w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości 
dokumentów przesłanych przez Uczestnika, w szczególności poprzez prawo żądania okazania oryginału dowodu 

dokonania zakupu Produktu, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu we wskazanym  

w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu Sklepie Partnera Promocji. W takim przypadku, termin weryfikacji 
poprawności Zgłoszenia, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.  

10. O wyniku weryfikacji Zgłoszenia Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora za pomocą wiadomości 

e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz SMS-em na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, w terminie 14 

dni roboczych od dnia jego wpłynięcia, z zastrzeżeniem pkt 9 powyżej. W treści wiadomości e-mail lub SMS 
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Uczestnik otrzyma Numer Transakcji umożliwiający dokonanie wypłaty Zwrotu w bankomatach Euronet, kwotę 

Zwrotu oraz zabezpieczający go Kod (PIN). 

 

11. Zwrot w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonany zostanie po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia nie 

później jednak niż w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r., poprzez przesłanie Uczestnikowi Numeru Transakcji wraz 

z Kodem, umożliwiających dokonanie wypłaty Zwrotu w bankomatach Euronet. Kod musi zostać wykorzystywany 
do wypłaty Zwrotu najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Uczestnika wiadomości o 

uzyskaniu Zwrotu. W celu wypłaty Zwrotu w bankomacie Euronet Uczestnik zobowiązany jest do udania się do 

wybranego bankomatu sieci własnej Euronet z listy zawartej na euronetpolska.pl w zakładce ”Wyszukiwarka 
usług” -> „Promocja Canon”, wybrania opcji „Transakcje bez karty” na ekranie powitalnym bankomatu, a następnie 

wybrania przycisku „Wypłata bez karty” w menu. W kolejnych krokach należy podać Numer Transakcji, Kwotę 

nagrody oraz Kod (PIN) otrzymane w wiadomości SMS, zgodnie z ust. 10 powyżej. Zasady wypłaty z bankomatów 
Euronet opisuje Załącznik nr 3 do Regulaminu 

12. Zwrot nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu. W przypadku 

pobrania kwoty Zwrotu i jednocześnie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, kwota Zwrotu podlegać powinna 
zwróceniu Organizatorowi w ciągu 30 dni kalendarzowych na rachunek bankowy Organizatora  

o numerze: 17 1140 1977 0000 5965 7400 1001. 

13. Kwota Zwrotu każdorazowo podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
z uwagi na wysokość kwoty Zwrotu. Wszystkie dokonane w Promocji Zwroty, na potrzeby kwestii rozliczeń 

podatkowych i skorzystania ze zwolnienia, podlegają sumowaniu.  

14. W przypadku, gdy Uczestnik poda błędne, niekompletne lub nieprawdziwe dane, Zwrot nie zostanie wydany.    

15. Organizator nie wystawia faktur korygujących ani innych dokumentów korygujących w związku z dokonaniem 
Zwrotu.  

§ 5. 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji powinny być składane w formie e-mailowej na adres e-

mail Organizatora kontakt@zrobsobieprezent.pl bądź pisemnej na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem 

„Canon – REKLAMACJA”. W reklamacji „Uczestnik” powinien podać swoje imię i nazwisko oraz wskazać adres do 
korespondencji, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, 

a o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowany zostanie powiadomiony w tym terminie w formie analogicznej 
do formy złożenia reklamacji.  

3. Organizator zastrzega, iż wydanie kodu umożliwiającego uzyskanie Zwrotu nie będzie możliwe, w sytuacji gdy 

(1) skrzynka e-mail Uczestnika pozostaje niedostępna (jest przepełniona, komunikat jest filtrowany lub lokalizowany 
w folderze SPAM lub innym uniemożliwiającym odczytanie wiadomości z uwagi na indywidualne ustawienia 

skrzynki Uczestnika) (2) telefon Uczestnika pozostaje niedostępny (przepełniona skrzynka, numer niedostępny lub 

inne przyczyny po stronie Uczestnika uniemożliwiające kontakt). 
 

§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji oraz innych podmiotów, których dane uzyskane zostaną w związku z 

Promocją są przetwarzane 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 

mailto:kontakt@zrobsobieprezent.pl
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest: 

a) w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia 
Promocji – Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 

Warszawa) nr KRS: 000075027, NIP: 5221005607, kapitał zakładowy: 14.907.500,00 zł, (dalej: 

„Canon”) e-mail: rodo@canon.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w 
tym wypadku zgoda Uczestnika. Canon powierzył przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników w związku z Promocją Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w 

powyższym celu. 
b) W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego 

i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników a także w odniesieniu do danych 

osobowych laureatów Promocji przetwarzanych w celu wydania Zwrotu (w tym udokumentowania 
tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator 

(Stars4brand sp. z o.o.) e-mail: kontakt@zrobsobieprezent.pl. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest 
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Promocji oraz posiadanie dowodu wydania Zwrotu 

na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych 

przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 
wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania są 

właśnie te przepisy.  

2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Canon danych lub 

związanych z nimi praw, należy kierować lub mailem na adres: rodo@canon.pl. 
3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora danych 

lub związanych z nimi praw, należy kierować lub mailem na adres: kontakt@zrobsobieprezent.pl 

4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych 
oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile ich podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, jak 

również żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile 
podstawą przetwarzania jest zgoda. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje ponadto prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Canon powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi i podmiotom 
świadczącym usługi informatyczne i hostingowe. Ponadto dane osobowe Uczestników uprawnionych do Zwrotów 

zostaną przekazane Euronet 360 Finance Limited z siedzibą w Londynie w celu wydania Zwrotów poprzez 

bankomat sieci Euronet. Euronet 360 Finance Limited z siedzibą w Londynie jest w tym zakresie odrębnym 
administratorem danych osobowych, który obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych realizuje w 

klauzuli znajdującej się w ust. 10 poniżej . . Dane osobowe podmiotów składających reklamację w postępowaniu 

reklamacyjnym udostępnione zostaną operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej na potrzeby przesłania 
odpowiedzi na reklamacje, a także w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną, podmiotom 

świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich 

dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności 
organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji oraz (w odniesieniu 

do laureatów) do otrzymania Zwrotu lub (w przypadku osób składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w  

mailto:kontakt@zrobsobieprezent.pl
mailto:rodo@canon.pl
mailto:kontakt@zrobsobieprezent.pl
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Promocji oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania zwrotu lub (w przypadku osób 

składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.   

7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające 
standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również 

ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i 

politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych 
wymaganego przepisami prawa.  

9. Dane osobowe Uczestników Promocji przechowywane będą przez okres niezbędny do wydania Zwrotów zgodnie 

z Regulaminem Promocji. Po zakończeniu Promocji dane osobowe Uczestników będą w niezbędnym zakresie 
przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych 

związanych z Promocją i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych ze Zwrotem. 

W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków 
ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 

odpowiedniego Administratora danych w tych celach nie dłużej niż wymagają tego od danego Administratora 

danych przepisy prawa. 
 

10. Klauzula informacyjna Euronet 360 Finance Limited skierowana do Laureatów otrzymujących Zwroty w Promocji:  

W związku z korzystaniem przez Ciebie z usług E360F dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania 
usługi przekazu pieniężnego i udostępnienia kwoty przekazu w bankomatach sieci Euronet oraz 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, 

Administratorem danych osobowych jest Euronet 360 Finance Limited, 55 Baker Street 7th Floor, North 
Block, Londyn W1U 7EU, Wielka Brytania, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem 
288308567 („E360F”). Podstawą przetwarzania danych jest – w zakresie Twojego imienia, nazwiska i 
kwoty przekazu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na E360F jako 
instytucji obowiązanej, natomiast w zakresie pozostałych danych (Kod, Numer Transakcji, kwota 
Przekazu, numer twojego telefonu (MSISDN)) - art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Dane osobowe pochodzą 
od [dane Klienta]. 

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wykonania umowy E360F z Klient dane 
przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania tej umowy a po tym okresie przez okres 
kolejnych 2 lat. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na E360F jako instytucji obowiązanej, E360F będzie przetwarzać je przez okres nie 
dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem wykonania 
obowiązków w zakresie przechowywania informacji i dokumentów zgromadzonych w związku ze 
stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, 
które świadczą na rzecz E360F usługi, w tym agenci E360F, a także podmioty, które są uprawnione do 
żądania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym organy władzy publicznej w 
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zakresie realizowanych przez nie uprawnień. 

Niektóre z podmiotów, którym E360F przekazuje Twoje dane zgodnie z niniejszym postanowieniem 
mogą się znajdować poza granicami EOG, w tym w państwach, które, zgodnie ze stanowiskiem Komisji 
Europejskiej, nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. W takim przypadku 
E360F zapewnia, by przekazanie Twoich danych osobowych nastąpiło w oparciu o jeden z 
mechanizmów przewidzianych w przepisach prawa, pozwalających na zgodne z prawem przekazanie 
danych do państwa trzeciego. 

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych E360F pod adresem: 
dpo@euronetworldwide.com. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania, 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych i żądania ich przeniesienia. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

 

 

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Zwrotu na osobę trzecią.  

2. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: 

zrobsobieprezent.pl oraz w siedzibie Organizatora.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 
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Aneks nr 1 do Regulaminu Promocji 

z dnia 16 września 2019 r. 

 
§ 1 

Organizator postanowił o zmianie § 1 ust. 2 Regulaminu Promocji, wydłużając okres dokonywania zakupu 

promocyjnego oraz okres dokonywania zgłoszeń, nadając mu następującą treść: 
„Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  W zakresie zakupu Produktu Promocja trwa 

od 21 sierpnia 2019 r. do 17 listopada 2019 r. (dalej „Okres Promocji”). Uczestnik może zgłosić zakup 

Produktu do Promocji w okresie od 21 sierpnia 2019 r. do 1 grudnia 2019 r.(dalej: „Okres Zgłoszeń”).” 

 

§ 2 

Organizator postanowił o zmianie § 3 Regulaminu Promocji umożliwiając uzyskanie zwrotu również przez osoby 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. § 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

„W Promocji mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

dokonujące zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego bądź 

przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w Okresie Promocji nabyli Produkt i 

zgłosili zakup Produktu zgodnie z § 4 Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). „ 

 
§ 3 

Organizator postanowił o zmianie § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu Promocji, nadając mu następujące brzmienie: 

 

„b) zachowania dowodu dokonania zakupu Produktu w Okresie Promocji w postaci paragonu fiskalnego, faktury 

imiennej lub faktury VAT w przypadku przedsiębiorców” 

 

§ 4 

Organizator postanowił o zmianie § 6 ust. 5 Regulaminu, poprzez doprecyzowanie roli Euronet 360 Finance Limited 

w przetwarzaniu danych osobowych i nadał mu następujące brzmienie: 

 
„Canon powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi i podmiotom 

świadczącym usługi informatyczne i hostingowe. Ponadto dane osobowe Uczestników uprawnionych do Zwrotów 

zostaną przekazane Euronet 360 Finance Limited z siedzibą w Londynie w celu wydania Zwrotów poprzez 

bankomat sieci Euronet. Euronet 360 Finance Limited z siedzibą w Londynie jest w tym zakresie odrębnym 

administratorem danych osobowych, który obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych realizuje w 

klauzuli znajdującej się w ust. 10 poniżej . . Dane osobowe podmiotów składających reklamację w postępowaniu 

reklamacyjnym udostępnione zostaną operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej na potrzeby przesłania 

odpowiedzi na reklamacje, a także w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną, podmiotom 

świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich 

dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności 

organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.” 

 

§ 5 

Organizator postanowił o zmianie § 6 ust. 10 Regulaminu poprzez udostępnienie klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych przez Euronet 360 Finance Limited i nadał mu następujące brzmienie: 

 
„Klauzula informacyjna Euronet 360 Finance Limited skierowana do Laureatów otrzymujących Zwroty w Promocji:  
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W związku z korzystaniem przez Ciebie z usług E360F dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania usługi 

przekazu pieniężnego i udostępnienia kwoty przekazu w bankomatach sieci Euronet oraz wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

Administratorem danych osobowych jest Euronet 360 Finance Limited, 55 Baker Street 7th Floor, North Block, 

Londyn W1U 7EU, Wielka Brytania, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem 288308567 („E360F”). 

Podstawą przetwarzania danych jest – w zakresie Twojego imienia, nazwiska i kwoty przekazu art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na E360F jako instytucji obowiązanej, natomiast w zakresie 

pozostałych danych (Kod, Numer Transakcji, kwota Przekazu, numer twojego telefonu (MSISDN)) - art. 6 ust. 1 lit 

f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Dane osobowe pochodzą od [dane 

Klienta]. 

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wykonania umowy E360F z Klient dane 

przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania tej umowy a po tym okresie przez okres kolejnych 2 

lat. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

E360F jako instytucji obowiązanej, E360F będzie przetwarzać je przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem wykonania obowiązków w zakresie przechowywania informacji i 

dokumentów zgromadzonych w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Odbiorcami 

Twoich danych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz E360F usługi, w tym agenci E360F, a także podmioty, 

które są uprawnione do żądania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym organy władzy 

publicznej w zakresie realizowanych przez nie uprawnień. 

Niektóre z podmiotów, którym E360F przekazuje Twoje dane zgodnie z niniejszym postanowieniem mogą się 

znajdować poza granicami EOG, w tym w państwach, które, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, nie 

zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. W takim przypadku E360F zapewnia, by przekazanie 

Twoich danych osobowych nastąpiło w oparciu o jeden z mechanizmów przewidzianych w przepisach prawa, 

pozwalających na zgodne z prawem przekazanie danych do państwa trzeciego. 

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych E360F pod adresem: dpo@euronetworldwide.com. 

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania 

danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania ich przeniesienia. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.” 

 

§ 6 

Aneks wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 
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Załącznik nr 2. 
do regulaminu promocji „Zrób sobie prezent” 

Lista partnerów - sklepy stacjonarne partnerów i sklepy on-line 
 
 

Nazwa partnera Sklep on-line 
  

  
Avans avans.pl
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Załącznik nr 3. 

do regulaminu promocji „Zrób sobie prezent” 
Zasady wypłaty z bankomatów Euronet 

 
 

1. Na stronie euronetpolska.pl wejdź w zakładkę –> 
Wyszukiwarka usług i wybierz –> Promocja Canon. Znajdź 
bankomat sieci własnej Euronet w dogodnej dla Ciebie lokalizacji i 
udaj się po wypłatę nagrody. 
 

2. Na ekranie powitalnym bankomatu wybierz funkcję –> Transakcje 
bez karty. 

 
3. W menu odszukaj usługę –> Wypłata bez karty i dokonaj operacji. 

 
4. Wprowadź nr transakcji, kwotę nagrody oraz swój unikalny 

czterocyfrowy kod. Pamiętaj, że trzykrotne, błędne wpisanie 
numeru transakcji, kwoty lub numeru PIN, skutkuje zablokowaniem 
kodu. 

 
5. Twój unikalny kod jest ważny przez 2 miesiące od dnia jego 

otrzymania. 
 

6. Odbierz swoją nagrodę tylko z aktywnym kodem. 
 

 


