
REGULAMIN – ZASADY PROMOCJI „1 plus 1 za 1 grosz”  

    

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE    

    

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Zasadami Promocji”) określa mechanizm, zakres i warunki 

uczestnictwa w Promocji „1 plus 1 za 1 grosz” (zwanej dalej „Promocją”).    

2. Organizatorem Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH, spółki prawa niemieckiego z 

siedzibą w Wiesbaden, Niemcy, ul. Hagenauer Strasse 43 (65203), działającej poprzez swój 

polski oddział pod firmą Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837, zwanej dalej „Firmą”.    

  

  

§ 2 UCZESTNICY PROMOCJI    

    

1. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w czasie trwania 

Promocji określonym w § 3 spełniły warunki szczegółowo określone w niniejszych Zasadach 

Promocji, zwane w niniejszych Zasadach Promocji „Uczestnikami Promocji”.     

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Firmy oraz innych 

podmiotów zaangażowanych w realizację Promocji.    

    

§ 3 CZAS TRWANIA PROMOCJI i PRODUKTY PROMOCYJNE    

    

1. Promocja trwa od godziny 00:00:01 dnia 14 marca 2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 30 kwietnia 

2019 r. lub do wyczerpania zapasów nagród, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 

szybciej. W przypadku, gdy pula nagród zostanie wyczerpana, stosowna informacja zostanie 

umieszczona na stronie sklepu internetowego Allegro Panasonic_Polska.  

, dalej zwaną „Stroną Internetową”.    

2. Produktem Promocyjnym są oczyszczacze marki Panasonic, modele:   F-VXR35G , F-VXR50G, 

F-VXR70GG ,  F-VXR90GEW (zwane dalej razem „Produktami Promocyjnymi”,  osobno 

„Produktem Promocyjnym” ). Produktami Promocyjnymi objętymi Promocją są  wyłącznie 

nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione poprzez Stronę Internetową. 

3. Dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego za pośrednictwem Strony Internetowej upoważnia 

Uczestnika promocji do zakupu innego produktu marki Panasonic (zwanego dalej „Produkt za 

1 grosz”), zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Zakup oczyszczacza : F-VXR35G lub F-VXR50G, upoważnia Uczestnika Promocji do zakupu 

za 1 grosz , jednego z następujących produktów:  słuchawki RP-HF410 (czarne) lub irygator  

b) EW-DJ10  

c) Zakup oczyszczacza : F-VXR70GG lub F-VXR90GEW, upoważnia Uczestnika Promocji do 

zakupu za 1 grosz , jednego z następujących produktów:  szczoteczki sonicznej EW-DM81 

lub depilatora ES-EL2A lub irygatora EW1211 lub słuchawek RP-BTS35E-W  

 

    

§ 4 MECHANIZM PROMOCJI    

    



1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:    

a) nabycie Produktu Promocyjnego w okresie wskazanym w § 3 ust. 2 Zasad Promocji;     

b) zgłoszenia do udziału w Promocji poprzez wysłanie e-maila na adres 

allegro@eu.panasonic.com oraz podanie kompletu wymaganych danych takich jak: imię, 

nazwisko, adres dostawy, numer aukcji, załączenie niezbędnych załączników , jeśli są już 

dostępne (faktury, rachunku) oraz model produktu za 1 grosz objętego promocją. 

c) wskazanie Produktu za 1 grosz, który Uczestnik Promocji chciałby nabyć, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 3 ust. 4 Zasad Promocji. 

2. Zgłoszenia udziału w Promocji dokonać będzie można najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

upływu czasu trwania Promocji. 

3. Momentem dokonania zgłoszenia w Promocji jest:    

      moment otrzymania przez Organizatora kompletu wymaganych w niniejszym paragrafie, w ust. 

2 lit. d danych wraz z należytym zamieszczeniem załącznika. W przypadku gdy czynności te nie 

są wykonywane łącznie – moment otrzymania ostatniej z brakujących danych lub załącznika.   

4. Data zakupu Produktu Promocyjnego nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia 

do udziału w Promocji. 

5. Zgłoszenia niekompletne (co do danych oraz co do załączników), nienadesłane w czasie trwania 

Promocji lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Promocji nie wezmą 

udziału w Promocji.     

6. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń do udziału w Promocji i otrzymywać 

kolejny produkt określony w § 3 ust. 4 na zasadach przewidzianych w Zasadach Promocji, o ile 

każde ze zgłoszeń spełnia warunki uczestnictwa w Promocji.     

7. Warunkiem wydania Produktu za 1 grosz jest pozytywna weryfikacji udziału Uczestnika Promocji 

w Promocji pod kątem spełnienia przez niego warunków określonych w niniejszych Zasadach 

Promocji oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.    

8. Produkty za 1 grosz przesyłane będą na adres wskazany przez Uczestnika Promocji (tylko 

terytorium UE) w ciągu 14 dni roboczych od dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia lub 

do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi szybciej.  E-mail 

potwierdzający pozytywną weryfikacje zgłoszenia zostanie wysłany do Uczestnika Promocji 

wraz z instrukcją dotycząca dalszych kroków niezbędnych do otrzymania Produktu za 1 grosz.  

Zastrzega się, iż Produkty za 1 grosz mogą zostać wysłane do Uczestnika Promocji osobno 

aniżeli zakupiony Produkt Promocyjny, jak również w terminie późniejszym. 

9. Produkty za 1 grosz nie podlegają wymianie na środki pieniężne ani na inne produkty, które nie 

zostały określone w niniejszych Zasadach Promocji. 

10. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także 

Produkt za 1 grosz. 5. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może 

powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w 

Promocji. 

 

. 

 

§ 5 ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI    

    

Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.     

§ 6 KOMISJA PROMOCYJNA    
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1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja Promocyjna, w skład której 

wejdą przedstawiciele wskazani przez Organizatora.    

2. Decyzje Komisji Promocyjnej są ostateczne, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków 

ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa oraz treści § 11 ust. 3 Zasad Promocji.    

    

§ 7 DANE OSOBOWE    

1. Na podstawie 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 („RODO”) - administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest 

Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, 

Niemcy, numer rejestracji HRB: 13178, działająca przez swój polski oddział pod nazwą: 

Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w 

Polsce, ul. Wołowska 9a, 02-583 Warszawa (zwanym dalej „Administratorem” lub „Firmą”).  

2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników 

Promocji powinny być kierowane na adres: Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, Panasonic 

Marketing Europe GmbH 

3. Dane osobowe Uczestników Promocji zawarte w zgłoszeniu udziału w Promocji będą 

przetwarzane przez Administratora w następujących celach : 

a) organizacji Promocji i wydania produktów, tj. w celu wykonania przyrzeczenia 
publicznego, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 c) RODO; dane będą przechowywane przez 

czas trwania Promocji i zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej w terminie 60 dni 
od zakończenia Promocji;  

 
b) rozpatrywania reklamacji (na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, 

którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania Promocji, art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez 
okres rozpatrywania reklamacji, przy czym – w uzasadnionych przypadkach – dane osobowe 
Uczestników Promocji będą przechowywane do czasu upływu terminów do dochodzenia 
roszczeń;  

 
c) archiwizacji dokumentów rozliczeniowych (na podstawie przesłanki realizacji obowiązku 
prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres 5 lat po upływie roku, w którym nastąpiło 
zdarzenie związane z powstaniem obowiązku podatkowego.  

 

4. Przekazanie Firmie przez Uczestnika Promocji jego danych osobowych wskazanych w paragrafie 

4 ust.1 lit. D jest niezbędne dla umożliwienia wydania Produktu Promocyjnego oraz Produktu 

za 1 grosz.   

5.  Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przekazane: 

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

b) innym podmiotom w celu realizacji Promocji i wykonywania obowiązków Organizatora lub 

Administratora wynikających z niniejszych Zasad Promocji oraz obowiązujących przepisów 

prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 

technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www lub wsparcia 

prawnego i księgowego. 

 

6. Uczestnikowi Promocji wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Firmę przysługuje 

prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 



przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych 

osobowych przez Firmę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika 

Promocji. 

    

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE    

    

1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.    

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności wydania nagród, należy przesyłać 

na adres: Wołoska 9a, 02-583 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Promocja lub na adres e-

mail: allegro@eu.panasonic.com   

3. Reklamacje można składać w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od 

dnia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.    

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać powód i opis reklamacji, a także treść żądania.    

5. Komisja Promocyjna rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Promocji na podstawie 

niniejszych Zasad Promocji oraz obowiązujących przepisów prawa.    

6. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Promocyjną niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni od daty ich wpływu.    

7. Decyzja Komisji Promocyjnej w sprawie reklamacji jest ostateczna, co nie uchybia prawu do 

skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa oraz treści § 12 

ust. 3 Zasad Promocji.    

§ 10 INFORMACJE O PROMOCJI    

    

1. Informacje o Promocji i niniejsze Zasady Promocji udostępnione są do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na Stronie internetowej oraz pod adresem: 

https://www.panasonic.com/pl/consumer/regulaminpromocjiallegro.html  

 

 

 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

    

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami Promocji stosuje się przepisy prawa 

polskiego.    

2. Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego 

właściwość wynika z obowiązujących przepisów prawa.    
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