
 

Regulamin”KidZ zone.” 

§ 1. Postanowienia ogólne 
Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się turniej pod nazwą „KidZ 
zone” zwany dalej „Promocją”. Organizatorem Promocji jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. 
Myśliwskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
nr 00002558070, NIP 586-158-45-25, REGON 191167690, kapitał zakładowy 749.651,00 zł, opłacony w 
całości, zwana dalej „Organizatorem.  
Zasady uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin.  

§ 2. Definicje 
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:  
Organizator – firma Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. 
Promocja – oznacza niniejszą promocję organizowaną na podstawie Regulaminu, która zostanie przeprowa-
dzona w wyznaczonym okresie. 
Regulamin – oznacza niniejszy dokument, w którym są określone zasady Promocji, a także prawa i obo-
wiązki Organizatora oraz jej Uczestników. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Salona-
ch sieci iDream, a także na stronie internetowej www.iDream.pl. 
Salon – punkt sprzedaży w sieci iDream Apple Premium Reseller na terenie Polski. W akcji promocyjnej 
biorą udział wszystkie Salony sieci iDream. 
Turniej – oznacza rozgrywki w grę „Crossy Road” we wszystkich salonach sieci iDream. 
Uczestnik – osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, powyżej 18 roku życia, lub taka która nie ukończyła 18 
roku życia, a posiada wymagane zgody zaakceptowane w Salonie przez rodzica/opiekuna prawnego.  
Zgoda na przetwarzanie danych - dokument, który należy zaakceptować w salonie iDream. Dokument 
będzie zawierać zgodę na przetwarzanie danych w celu informowania o przebiegu Turnieju, wszelkich spraw 
skarbowych.  

§ 3. Zasady ogólne turnieju 

1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Promocji zapoznał się z postano-
wieniami Regulaminu i je zaakceptował. 

2. Udział w turnieju jest możliwy dla osób:  
1) które ukończyły 18 lat i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych. 
2) małoletnich, których rodzice lub opiekunowie prawni, wyrazili w Salonie zgodę na przetwarza-

nie danych.  
3.Turniej jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 23.01.2020r. do 

23.02.2020r. w Salonach  

4.W Turnieju mogę uczestniczyć osoby wymienione w § 3 ust. 2 Regulaminu, które  
w czasie trwania Turnieju zagrają w grę Crossy Road w jednym z Salonów. W turnieju nie mogą uczestni-
czyć pracownicy firmy Eurotel S.A, współpracownicy oraz osoby spokrewnione. 

5.Uczestnik turnieju grając w grę Crossy Road ma prawdo do podjęcia dwóch prób jednorazowo i podania 
wyższego wyniku do rankingu. Uczestnik do turnieju może przystąpić tylko raz.  

6.Ranking, o którym mowa w ustępie powyżej, i w który będą podawane wyniki wszystkich graczy, będzie 
udostępniany  na profilu marki: https://www.facebook.com/iDreamPolska/  w zakładce notatki. 
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7.Adresem do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Turniejem jest adres jego siedzi-
by ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk z dopiskiem „KidZ zone” lub adres e-mail: sklep@idream.pl. 

§ 4. Zasady otrzymania nagrody 

1. Wyniki Turnieju zostaną opublikowane na profilu marki https://www.facebook.com/iDreamPolska/ naj-
później do 28.02.2020 roku. 

2. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca rankingu, przyznawane nagrody to:  
a. miejsce pierwsze: Apple TV 32GB 2017. 
b. miejsce drugie: Słuchawki BeatsX. 
c. miejsce trzecie: roczna subskrypcja platformy Arcade. 

3. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed 
wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 
podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 

§ 5. Reklamacje 
1. Reklamacje w czasie trwania Promocji można zgłaszać w każdym czasie, nie później jednak niż w ter-

minie 14 dni od dnia zakończenia Promocji przez Organizatora. 
2. Wszelkie reklamacje związane z Promocją powinny być́ zgłaszane na adres e-mail sklep@idream.pl lub 

bezpośrednio w wybranym Salonie iDream. 

3. Reklamacja dotycząca turnieju powinna zawierać adres korespondencyjny lub adres  
e-mail, na który ma zostać udzielona odpowiedź, imię i nazwisko reklamodawcy, datę wystąpienia i 
opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności. 

4. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia jej wpływu.  W przypad-
ku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych 
czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba, która złożyła 
reklamację zostanie poinformowana oddzielną wiadomością w terminie 14 dni od dnia otrzymania re-
klamacji. 

5. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów Uczestnik ma 
prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Re-
solution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnie-
nia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego 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”) oraz zgodnie z ustawą z dn. 24 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).jest Organizator - Eurotel S.A.  
z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Myśliwskiej 21. 

2. W Eurotel S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem: daneosobowe@eurotel.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1)realizacji Promocji, 
2)rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 
3)ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszeń. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji. 
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5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, jej brak 
uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym 
następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na potrzeby rozpatrzenia żą-
dań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej zakończeniu 
przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją i zawartą umową sprzedaży, 
oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finan-
sowej. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobo-
wych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgło-
szenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługu-
je również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez 
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-
nięciem. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realiza-
cją Promocji innym podmiotom, w szczególności Apple Distribution International Hollyhill Industrial 
Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne 
Organizatorowi. 

8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.  

§ 7. Postanowienia końcowe 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian treści Regulaminu. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.idream.pl. 

2.Organizator może odwołać Turniej w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Pro-
mocji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.idream.pl  

3.Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa już nabyte przez 
Uczestników Promocji. 

4.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych po-
wszechnie obowiązujących aktów prawnych.
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