Regulamin „Unikalne kody”
I. Nazwa Programu
1. Program lojalnościowy, zwany dalej Programem, jest urządzany pod nazwą „Unikalne kody”.

II. Organizator Programu
1. Organizatorem Programu jest spółka British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-135) przy ul. Iłżeckiej 26, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem
KRS 00003282698, NIP: 522-291-72-10; kapitał zakładowy: 141.000.000,00 PLN, wpłacony w całości.

III. Obszar oraz czas przeprowadzenia Programu
1. Program przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Program przeprowadzony będzie w okresie od 03 grudnia 2012r. godz. 00:00:00 do 31 grudnia
2012r. godz.23:59:59.

IV. Zasady prowadzenia Programu
1. Program przeprowadzany jest na numerze Premium 70016 , gdzie koszt wysłania jednego SMSa to
0,61 zł. z VAT (0,50 zł. bez VAT).
2. W Programie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce,
prowadzące detaliczną sprzedaż produktów tytoniowych firmy British American Tobacco Polska
Trading Sp. z o.o. (zwane dalej „Uczestnik”).
3. Organizator Programu dostarczy Uczestnikowi informacje o przeprowadzeniu Programu w postaci
ulotek i informującego SMSa.
4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Programu, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Przystąpienie do Programu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jego zasadami przekazanymi przez
Przedstawiciela Handlowego British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. i je zaakceptował.

V. Przebieg Programu
1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zakup minimum 2 maximum 5 pakietów spośród 6
wariantów Lucky Strike (20 Red, Blue, Mentha, C&R, 23 Red, Blue)

2. Aby wziąć udział w Programie należy zarejestrować się poprzez wysłanie SMSa wpisując w treści
unikalny kod znajdujący się na pakiecie określonym w ustępie 1 niniejszego działu V. Przebieg
Programu, na numer 70016 koszt 0,61 zł. z VAT (0,50zł. bez VAT).
3. Z chwilą przesłania SMSa następuje zgłoszenie Uczestnika do udziału w Programie oraz akceptacja
warunków Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników
Programu w każdym dniu jego trwania SMSów zawierających dodatkowe informacje o bieżących
szczegółach na temat trwającego Programu.
4. Zarejestrowanie się w Programie oznacza zgodę na otrzymywanie SMSów związanych z realizacją
Programu w czasie trwania Programu, w tym SMSów określonych w ustępie 3. powyżej.
5. Zadaniem Uczestnika jest odesłanie prawidłowego unikalnego kodu znajdującego się na pakiecie
określonym w ustępie 1 niniejszego działu V. Przebieg Programu.
6. Uczestnik jest zobowiązany posiadać w ofercie sprzedaży pakiet określony w ustępie 1 niniejszego
działu V. Przebieg Programu w celu okazania podczas wizyty Przedstawiciela Handlowego British
American Tobacco Polska Trading Sp. z o. o. zgodnie z ustępem 5 działu VI Nagrody.
7. Spełnienie warunków opisanych w niniejszym dziale V. Przebieg Programu będzie uprawniało
Uczestnika Programu do odbioru nagrody.

VI. Nagrody
1. Uczestnik, który prawidłowo spełni warunki opisane w dziale V. Przebieg Programu otrzyma
nagrodę w postaci paczki papierosów marki Lucky Strike o wartości __,__ zł. netto (__,00 zł. brutto).
2. Nagrody wymienione w niniejszym dziale VI. Nagrody mają charakter gwarantowany.
3. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
4. Osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest Użytkownik numeru z którego nastąpiła rejestracja.
5. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikowi przez Przedstawiciela Handlowego British American
Tobacco Polska Trading Sp. z o. o. w terminie 30 dni po zakończeniu Programu podczas wizyty
określonej w ustępie 6 działu V. Przebieg Programu.
6. Uczestnik traci prawo do nagrody w szczególności, gdy:
a)

nie spełnia warunku wskazanego w ustępie 2 działu IV. Zasady prowadzenia Programu,

b)

spełnia warunek wskazany w ustępie 3 działu IV. Zasady prowadzenia Programu,

c)

nie spełnia warunku wskazanego w ustępie 6 działu V. Przebieg Programu,

d)

odmawia podania danych osobowych,

e)

odmawia odbioru nagrody.

7. Nieodebranie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora Programu, a leżących po stronie
Uczestnika z powodu nie spełnienia warunków Regulaminu lub odmowy przyjęcia, skutkuje utratą
prawa do otrzymania nagrody przez Uczestnika Programu.

8. W sytuacji kiedy w toku prowadzonych czynności związanych z Programem okaże się, że
jakiekolwiek nagrody nie zostały przez Uczestników odebrane, wówczas pozostają one w dyspozycji
Organizatora Programu.
9. Nagrody otrzymane przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą stanowią przychód z działalności Uczestnika, a ich wartość powinna zostać
uwzględniona przez Uczestnika w przychodach z danego okresu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.

VII. Dane Osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane przez Organizatora Programu, wyłącznie w
celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Programu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika
Programu oraz wydania nagrody Uczestnikowi - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Programu
i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator Programu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator Programu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na
przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez
Organizatora Programu. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku
multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Programu będzie poinformowany.
4. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania
danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez
prawo.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika uprawnionego do odebrania nagrody może
prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

VIII. REKLAMACJE I SKARGI

1. Wszelkie reklamacje lub skargi powinny być składane w formie pisemnej nie później niż do 20 dni
roboczych od dnia ukończenia Programu, pod adresem: „ Reklamacja” British American Tobacco
Polska Trading sp. z o.o., ul. Iłżecka 26; 02-135 Warszawa.
2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
opis podstaw reklamacji lub skargi.
3. Reklamacje nie zgłoszone w terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane ani
uznawane przez Organizatora.
4. Postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator Programu nie odpowiada za techniczną stronę organizacji Programu. MNI Premium
bierze odpowiedzialność za techniczną stronę organizacji Programu.
2. MNI Premium nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Uczestnika.
Zgłoszenia do Programu nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane,
zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w
stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji
umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Programu.
3. Organizator Programu będzie wykorzystywać numer Uczestnika, z którego otrzymał zgłoszenie, a
także jego dane osobowe, wyłącznie do celów przeprowadzenia niniejszego Programu.
4. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Zastrzega się, że Organizator Programu nie będzie badał praw właściciela telefonu z którego
rejestrowano zgłoszenia a nagroda zostanie wydana osobie, która odebrała telefon po dokonanym
wyłonieniu i wskazała swoje dane osobowe oraz spełniła regulaminowe warunki.
6. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały
reklamowe i promocyjne dotyczące Programu mają wyłącznie charakter informacyjny.
7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie sąd powszechny.
8. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
9. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia się z ewentualnych podatków z tytułu
otrzymania Nagrody przyznaj w Programie.
10. Program nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania)
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201,
poz. 1540).

11.

Odpowiedzialność Organizatora jest w stosunku do każdego z Uczestników ograniczona do

wysokości wartości przyznawanej Nagrody.
12.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2012 roku i obowiązuje do

zakończenia Programu.
13.

Pełna treść Regulaminu znajdować się będzie do wglądu w siedzibie Organizatora Programu.

