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REGULAMIN  

UDZIAŁU W WYDARZENIU FOTOGRAFICZNYM LUMIX 

(„REGULAMIN”) 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. "Wydarzenie fotograficzne Lumix” to wydarzenie fotograficzne prowadzone w formie 

jednodniowego spotkania – podczas którego uczestnicy będą uczestniczyć w prelekcji nt. 

modeli aparatów LUMIX G (dalej "Wydarzenie"). 

2. Organizatorem Wydarzenia jest PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wołoskiej 9a, 02-583 Warszawa wpisana 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, GIOŚ nr E0012180WZBWi, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Regulamin określa warunki i zasady udziału w Wydarzeniu, które Uczestnik akceptuje z 

chwilą przesłania zgłoszenia.   

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU 

1. W Wydarzeniu mogą brać udział osoby fizyczne, które przebywają na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

a także osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w przypadku 

których zgodę na udział w konkursie wyraził opiekun prawny (dalej: „Uczestnik”).  

2. Z udziału w Wydarzeniu wyłączeni są: 

a) pracownicy Organizatora, 

b) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a.  powyżej, to jest osoby będące 

wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w 

tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 

3. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu należy łączne spełnić następujące warunki: 

a) spełniać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 1 i 2, 

b) zarejestrować się (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) najpóźniej na 4 

dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia przesyłając skan wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszenia na adres mailowy Organizatora: warsztatylumix@webtalk.pl 

 W Wydarzeniu może wziąć udział ograniczona liczba osób, tj. maksymalnie 25 osób. 

O możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów 

związanych z weryfikacją Uczestnika i realizacją Wydarzenia, 

d) zaakceptować Regulamin. 

mailto:warsztatylumix@webtalk.pl
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4. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie Wydarzenia dokumentu 

pozwalającego stwierdzić jego tożsamość pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału 

w Wydarzeniu. 

§3 

PRZEBIEG WYDARZENIA I JEGO ZASADY 

1. Wydarzenie będzie odbywało się w dniu 26 wrzesień 2019r. w Warszawie, w godzinach 

10:00-15.00. 

2. Dokładne adresy realizacji Warsztatów zostaną podane na stronie internetowej 

https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-

fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html 

3. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą własnych kart SD. 

4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny, jednak Organizator nie będzie ponosił, ani pokrywał 

żadnych kosztów związanych z uczestnictwem Uczestników w Wydarzeniu, w 

szczególności kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem itp. 

5. Podczas trwania Wydarzenia Uczestnicy mogą m.in. testować aparaty fotograficzne i sprzęt 

fotograficzny LUMIX z obowiązkiem ich zwrotu w stanie niepogorszonym po zakończeniu 

Wydarzenia. W celu wypożyczenia sprzętu niezbędne będzie podpisanie stosownego 

protokołu. 

6. Organizator sporządzi w trakcie Wydarzenia materiały informacyjne dotyczące 

Wydarzenia. Materiały informacyjne będą miały formę zdjęć, filmów lub pisemnych relacji 

i będą dokumentować m.in. przebieg Wydarzenia.  

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w Wydarzeniu. Pozostałe informacje 

dotyczące przebiegu Wydarzenia dostępne są na stronie 

https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-

fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html 

2. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora w sposób 

wskazany w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.  

3. Wszelkie reklamacje Uczestników będą przyjmowane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych 

od daty zakończenia terminu Wydarzenia wyłącznie w trybie korespondencji wysłanej 

listem poleconym na adres Organizatora Wydarzenia.  

4. Złożone przez Uczestników Wydarzenia reklamacje będą rozpatrywane przez 

Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym.  

 

Warszawa, 02 września 2019 r.  

 

Organizator: 

https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html
https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html
https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html
https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html
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PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)  

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 

ul. Wołoska 9a 

02-583 Warszawa  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy KRS  

KRS 0000352843 

 

Załącznik Nr 1 – Ochrona Danych Osobowych 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – WYDARZENIE 

 

Kto przetwarza Twoje dane osobowe? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe w związku z organizacją warsztatów fotograficznych jest Panasonic Marketing Europe GmbH 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce  (dalej „Panasonic”) z siedzibą w Warszawie 
(02-583) przy ul. Wołoskiej 9a.  

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych przez Panasonic? 

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Panasonic, możesz 
skontaktować się z przedstawicielem Panasonic, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: Panasonic 
Marketing Europe Gmbh (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Warszawa, ul. 
Wołoska 9a, Polska. Telefonicznie: 801 003 532 (połączenia z numerów stacjonarnych), 22 295 37 27 
(połączenia z numerów komórkowych) – w godzinach pracy: Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, w związku z przesłaniem nam 
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego „Zgłoszenie udziału w wydarzeniu LUMIX”, w 
związku z organizowanym przez Panasonic wydarzeniem fotograficznym (dalej „Wydarzenie”). 

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Na podstawie uzasadnionego interesu Panasonic, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu 
umożliwienia Ci wzięcia udziału w Wydarzeniu, w tym rejestracji na Wydarzenie (przyjęcia i 
rozpatrzenia Twojego zgłoszenia), jak też organizacji samego wydarzenia i kontaktu z Tobą po 
Wydarzeniu, w tym w celu rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji, albo gdy będzie to 
uzasadnione koniecznością dochodzenia od Ciebie roszczeń, np. w przypadku, gdy zniszczysz aparat 
fotograficzny, który Ci udostępnimy w trakcie Wydarzenia. Twoje dane osobowe będziemy również 
przetwarzali w celach prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, a także w celach 
archiwalnych. Panasonic będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego 
(na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest budowanie i utrzymywanie relacji z 
klientami). 

W powyższych przypadkach przetwarzanie przez Panasonic Twoich danych odbywa się na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Panasonic.   

Jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie 
tych przepisów (np. podatkowych lub innych), w tym w celu wykazania, że przetwarzamy dane zgodnie 
z obowiązującym prawem. 
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Czy musisz nam podać swoje dane osobowe? 

Przekazanie Panasonic Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania nam tych danych 
nie będziesz mogła / mógł wziąć udziału w Wydarzeniu. 

Jakie masz uprawnienia wobec Panasonic w zakresie przetwarzanych danych? 

Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Panasonic w określonych przypadkach możesz 
żądać: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Panasonic 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz  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 Twoją szczególną sytuacją, 

• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  

Udostępniamy bądź możemy udostępnić Twoje dane osobowe agencjom reklamowym i 
marketingowym, z którymi współpracujemy, albo dostawcom innych usług, jeżeli jest to niezbędne do 
przeprowadzenia Wydarzenia. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Panasonic przechowuje Twoje dane osobowe przez czas trwania Wydarzenia. Po ich zakończeniu, w 
wybranych przypadkach jesteśmy uprawnieni przechowywać Twoje dane osobowe przez czas, w jakim 
możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu Twojego udziału w Wydarzeniu, ale nie więcej niż przez 
okres przedawnienia wskazany w przepisach kodeksu cywilnego lub przez okres trwania postępowania 
sądowego uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku. Na potrzeby marketingowe oraz 
statystyczne będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres 4 miesięcy chyba, że wcześniej 
złożysz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Panasonic zobowiązany jest 
do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 
prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy 
profilować te dane? 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.  
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Regulamin Promocji  „Voucher zniżkowy od Panasonic” 
 

PRZED SKORZYSTANIEM Z VOUCHERA ZNIŻKOWEGO PANASONIC PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE 
SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ORAZ REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO PANASONIC 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE    

 

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

uczestnictwa w Promocji (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 osoby fizyczne, pełnoletnie, którzy w czasie trwania Promocji 

określonym w § 3 spełniły warunki określone w niniejszych Zasadach Promocji ( zwani dalej 

„Uczestnikami Promocji”).     

2. Z udziału w Promocji wyklucza się: 

a) pracowników Firmy, 
b) członków najbliższych rodzin osób wymienionych w punktach a). 

 
Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie c), rozumie się małżonków, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. r.  

 

§ 3 ZASADY PROMOCJ 

 

1. Voucher zniżkowy Panasonic (zwany dalej „Voucher”) to specjalny bon oferowany przez 

Panasonic podczas trwania Wydarzenia fotograficznego  Lumix,  odbywającego się w dniu 26 

września 2019 roku,  uprawniający do otrzymania zniżki na zakup określonego Produktu marki 

Panasonic.  Lista Produktów objętych Promocją oraz wysokość zniżki została określona w 

Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad Promocji. 

2. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na zakup dokonany w sklepie internetowym 

Panasonic  pod adresem : https://shop.panasonic.pl/ (zwany w niniejszych Zasadach Promocji 

„Sklep internetowy”).  

3. Skorzystanie z Vouchera zniżkowego Panasonic  następuje poprzez wpisanie w odpowiednie 

okno Sklepu internetowego  kodu umieszczonego na Voucherze zniżkowym Panasonic. 

4. Voucher zniżkowy Panasonic może być wykorzystany w okresie 6 miesięcy od dnia jego 

otrzymania przez Uczestnika. 
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5. Uczestnik może wykorzystać otrzymany kod zniżkowy tylko jeden raz. Zniżka otrzymana na 

podstawie Vouchera zniżkowego Panasonic na zakup Produktów-  może być wykorzystana przy 

jednym zakupie obejmującym nieograniczoną ilość Produktów objętych Promocją. 

6. Przy jednym zakupie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednego Vouchera.  

7. Vouchery zniżkowe Panasonic  nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one 

środkiem płatniczym. 

8. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu Produktu zakupionego przy wykorzystaniu 

Vouchera zniżkowego Panasonic Uczestnikowi zwracana jest jedynie wartość dopłacona do 

Vouchera zniżkowego Panasonic. 

 

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE    

    

1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.    

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności realizacji Vouchera, należy 

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

„Voucher zniżkowy Panasonic”. 

3. Reklamacje można  składać nie później  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. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Promocji na podstawie niniejszych 

Zasad Promocji oraz obowiązujących przepisów prawa.    

6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 

dni od daty ich wpływu.    

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

skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa oraz treści § 4 ust. 

3 Zasad Promocji.    

    

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

    

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

polskiego.    

2. Tekst niniejszych Zasad Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na Stronie 

Internetowej . 

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

właściwość wynika z obowiązujących przepisów prawa.    

  

       

Warszawa, dnia 07 września 2019 roku 
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Zalącznik nr 1 

Aparaty rabat % od cen z e-shop 

DC-G90EG-K 15% 

DC-G90HEG-K 15% 

DC-G90MEG-K 15% 

DC-G9EG-K 15% 

DC-G9LEG-K 15% 

DC-G9MEG-K 15% 

DC-GH5EG-K 15% 

DC-GH5LEG-K 15% 

DC-GH5MEG-K 15% 

DC-GH5SE-K 15% 

Obiektywy rabat % od cen z e-shop 

H-E08018E 20% 

H-ES045E 20% 

H-ES12060E 20% 

H-ES200E 20% 

H-ES50200E9 20% 

H-FSA100300E 20% 

H-H020AE-K 20% 

H-H020AE-S 20% 

H-HSA12035E 20% 

H-HSA35100E 20% 

H-NS043E 20% 

H-RS100400E 20% 

H-X012E 20% 

H-X1025E 20% 

 


