Regulamin Promocji
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Promocji (dalej „Promocja”) jest Well Done Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuratowskiego 2/49,
02-747 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa pod nr KRS
0000509889, numer REGON 147166175, numer NIP 5223014295
1.2. Fundatorem nagród w Promocji jest L.G. Electronics Polska Sp. Z o.o z siedzibą w Warszawie, ul.
Wołoska 22,budynek Mokotów Nova, 02-675 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000121072 o numerze NIP 5212214808, o numerze REGON 012449587, wysokość kapitału
zakładowego: 28 366 000 złotych (dalej „LG”).
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
2.1. Warunki uczestnictwa w Promocji określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).
Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
2.2. Niniejsza Promocja trwa od dnia 19.04.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.
2.3. Promocja organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. W Promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające adres zamieszkania na terenie
Polski (dalej „Uczestnik”)
2.5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora,
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a
także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie
niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo,
małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
2.6. Udział w Promocji i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
2.7. Przystąpienie do udziału w Promocji jest potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu i akceptacją owych postanowień.

§3
PROMOCJA
3. 1 Warunkiem przystąpienia do Promocji jest dokonanie zakupu telefonu LG model V 30 u
operatora PLAY w terminie obowiązywania Promocji.
3.2 Uczestnicy z chwilą przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3.3. Prawo do weryfikacji uczestnictwa w Promocji przysługuje Organizatorowi.
3.4. Wysyłka nagród nastąpi po weryfikacji, ale nie wcześniej niż po 14 dniach po dokonaniu zakupu
na adres podany przez Uczestnika Promocji.

§4
NAGRODY
4.1. Nagrodami w niniejszej Promocji są okulary słoneczne marki Plantwear dodawane do modelu
LG V30 w kolorze niebieskim lub srebrnym oraz zestawy kosmetyków marki NYX
Professional Makeup do modelu LG V30 w kolorze różowym.
4.2. Nagrody będą wysyłane Uczestnikom Promocji do momentu wyczerpania zapasów.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli Uczestnik naruszył
jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, w szczególności dokonał zakupu telefonu a
następnie go zwrócił, niezależnie od powodu zwrotu.
4.4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie
równowartości nagrody, wymiana na nagrodę innego rodzaju.
4.5. Organizator nie odpowiada za działanie Poczty polskiej lub firm kurierskich doręczających
nagrody. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie nagrody przez
przewoźnika.

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany treści Regulaminu Promocji w
dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli okaże się to nieuniknione.
5.2. Organizator wskazuje, że w przypadku dokonania zmian w Regulaminie nie będą one naruszać
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji.
5.3. Wszelkie informacje na temat Promocji można uzyskać na stronie www.promocjalgV30.pl

§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1 Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) jest Organizator. Dane osobowe uczestników
Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
6.2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 922).
6.3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich
usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w Promocji, otrzymania Nagród. Dane osobowe Promocji będą przetwarzane nie
dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7.2. Organizator zastrzega, ż e nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Promocji, któ rych nie był w stanie przewidzieć́ lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w niedoręczenia Uczestnikowi nagrody spowodowanego niepodaniem lub
błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych.
7.3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, poniesione
przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji.

