
 

Regulamin akcji promocyjnej „Jeszcze więcej możliwości z Apple TV.” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem promocji pod nazwą „Jeszcze więcej możliwości z Apple TV.” zwaną 
dalej „Promocją” jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwska 21, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 00002558070, NIP 586-158-45-25, 
REGON 191167690, 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 przeprowadzona w wyznaczonym okresie. 
Produkt Promocyjny - grupa produktów marki Apple z kategorii komputerów MacBook i 
iMac wykazana w Załączniku nr 1, objęta specjalnymi zasadami sprzedaży w okresie 
trwania Promocji opisanymi szczegółowo w Regulaminie. 
Prezent – oznacza pełnowartościowy produkt, który Uczestnik Promocji otrzymuje 
bezpłatnie w ramach Promocji przy zakupie  wybranych komputerów Apple  będących 
Produktami Promocyjnymi, według schematu wskazanego w Regulaminie. 
Regulamin – oznacza niniejszy dokument, w którym są określone zasady Promocji, 
a także prawa i obowiązki Organizatora oraz jej Uczestników. Regulamin jest dostępny 
w siedzibie Organizatora oraz w Salonach 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. 
Sklep internetowy – serwis internetowy pod adresem www.iDream.pl, w którym 
prowadzona jest Promocja. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, wymaga dostępu 
do Internetu. 
Uczestnik – osoba fizyczna zamieszkała w Polsce lub mająca siedzibę w Polsce, która 
skorzysta z Promocji. 

§ 3. Zasady ogólne Promocji 

1. Promocja skierowana jest do: 

a. każdej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która 
w Okresie Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 
221 Kodeksu cywilnego; albo 

b. przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym do osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej albo jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną), posiadającego miejsce zamieszkania albo siedzibę 
w Rzeczypospolitej Polskiej, który w okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny. 



2. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 
01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w sieci salonów iDream Apple Premium Reseller i 
sklepie internetowym iDream.pl. 

3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Promocji 
zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i je zaakceptował.  

4. Uczestnik biorący udział w Promocji nabywa prawa do otrzymania Prezentu przy 
zakupie Produktów Promocyjnych z kategorii urządzeń MacBook i iMac (wybranych 
modeli) według poniższego schematu: 

a) zakup jednej sztuki Produktu Promocyjnego ujętego w Załączniku nr 
1 do Regulaminu uprawnia do bezpłatnego otrzymania Prezentu w 
postaci jednej sztuki konkretnego modelu Apple TV o wartości 699 zł. 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. 
6. Ilość Produktów Promocyjnych jest ograniczona. Promocja obowiązuje do wyczerpania 

ilości Produktów Promocyjnych lub Prezentów w danym salonie lub Sklepie 
internetowym. 

7. Adresem do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Promocją jest 
adres jego siedziby ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk z dopiskiem: „Jeszcze więcej 
możliwości z Apple TV.” lub adres e-mail: sklep@idream.pl. 

§ 4. Zasady otrzymania Prezentu 

1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu, które 
w czasie trwania Promocji zakupią wybrany sprzęt marki Apple ujęty w Załączniku nr 1 
do Regulaminu według schematu wskazanego w § 3 ust. 4 Regulaminu. 

2. Procedura zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie stacjonarnym iDream jest 
realizowana przez pracowników Salonów w systemie kasowo-księgowym, zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Uczestnikowi Promocji, który dokonał zakupu Produktu Promocyjnego w salonach 
stacjonarnych iDream nie przysługuje prawo zwrotu. 

4. Procedura zakupu Produktu z rabatem w Sklepie internetowym jest realizowana 
automatycznie po prawidłowej finalizacji zamówienia zgodnej z regulaminem Sklepu 
internetowego. 

5. Uczestnik, który jest konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na 
odległość. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez niego od umowy objętej 
Promocją wiąże się z obowiązkiem zwrotu Produktu Promocyjnego oraz z obowiązkiem 
zwrotu w tym samym czasie otrzymanego przy okazji Promocji Prezentu. 

6. Odmowa lub brak zwrotu przez Uczestnika Prezentu we wskazanym przez 
Organizatora terminie, przy jednoczesnym skorzystaniu z praw wskazanych w ust. 5 
niniejszego paragrafu upoważnia Organizatora do potrącenia ze zwracanej ceny 
zakupu wartości pieniężnej uzyskanego Prezentu w wysokości wskazanej w § 3 ust. 4 
Regulaminu, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

7. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają̨ praw Uczestnika do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość́, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 

§ 5. Reklamacje 



1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją powinny być́ zgłaszane na adres e-mail 
sklep@idream.pl lub bezpośrednio pisemnie w wybranym Salonie iDream. 

2. Reklamacja dotycząca Promocji 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. 

3. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia jej 
wpływu. W przypadku, 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 wpływu reklamacji 
do Organizatora. 

4. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu 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 („ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych”) 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. 

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 żądań 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 finansowej. 

7. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 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 Promocję w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacja 
o odwołaniu Promocji 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 powszechnie obowiązujących aktów prawnych.


