
WARUNKI REGULAMINU PROMOCJI „Lajtowy gadżet – okulary”

 1.  OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI „LAJTOWY GADŻET – OKULARY”

 1.1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „Lajtowy gadżet – okulary” zwanej dalej „Promocją” jest Telestrada S.A. świadcząca usługi lajt mobile, z siedzibą
w Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

 1.2. Niniejsza Promocja skierowana jest do obecnych Użytkowników korzystających z usług Operatora.
 1.3. W ramach Promocji  Operator  zapewnia możliwość przyznania gadżetu w postaci  okularów przeciwsłonecznych,  zwanego dalej  „gadżetem” dla

Użytkowników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1.4. Regulamin Promocji obowiązuje w dniach 20.07.-22.07.2018r.

 2.  WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI „LAJTOWY GADŻET - OKULARY”

 2.1. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest doładowanie konta prepaid na kwotę minimum 25,00zł przez stronę www.lajtmobile.pl.
 2.2. Warunkiem realizacji postanowień Promocji jest:

- doładowanie konta prepaid na kwotę minimum 25,00 zł przez stronę www.lajtmobile.pl 
- wysłanie maila na adres gadzet  y  @lajtmobile.pl   zawierającego w tytule nr zamówienia oraz w treści e-maila dane do korespondencji;

 2.3. W ramach Promocji Użytkownik, może otrzymać gadżet w postaci „okularów”.
 2.4. Okulary przyznane w ramach Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne gadżety. Nie jest również możliwe odstąpienie gadżetu na

rzecz osób trzecich.
 2.5. W ramach Promocji na jednego klienta i jeden adres korespondencyjny przypada wysyłka tylko jednego gadżetu.
 2.6. Wartość gadżetu podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. 2010, Nr 51, Poz. 307 z poźn. zm).

 3.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁKI GADŻETÓW

 3.1. Wysyłka gadżetu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Operatora i otrzymaniu danych z pkt.2.2.
 3.2. Wysyłka gadżetu odbywa się za pomocą Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego listem poleconym na koszt Operatora, na adres podany

przez Użytkownika. 
 3.3. Bezpłatna wysyłka wskazana w punkcie 3.2. obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3.4. W przypadku braku odbioru przesyłki (po dwukrotnym jej awizowaniu) i dalszej chęci Użytkownika do dostarczenia gadżetu przez Operatora, koszty

ponownej wysyłki ponosi Użytkownik.
 3.5. W przypadku zamówienia z wysyłką poza granice Polski koszt wysyłki ponosi Użytkownik.
 3.6. Operator nie odpowiada za niedostarczenie przesyłki ze względu na błędnie wprowadzony adres przez Użytkownika.
 3.7. Użytkownik może zgłaszać pytania, uwagi i reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia kierując je bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta, na dane

wskazane w poniższym Regulaminie i na stronie www.lajtmobile.pl.

 4.  DANE OSOBOWE

 4.1. Dane osobowe Użytkowników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Promocji jest Organizator.
Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Promocji  w zakresie i  na zasadach określonych w Regulaminie i  w
przepisach prawa.

 4.2.  Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez organizatora Konkursu zgodnie z Ustawą o przetwarzaniu
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na zasadach  „Kodeksu Przetwarzania Danych Osobowych przez 
Telestrada S.A”, dostępnego na stronie www.lajtmonile.pl oraz w poście konkursowym

 4.3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza
firmą kurierską lub pocztą, którym zostaną przekazane dane osobowe Uczestnika w celu doręczenia mu gadżetu.

 5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 5.1. Wszelkie  informacje  i  postanowienia  zawarte  w  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych  mają  jedynie  charakter  pomocniczy.  Informacjami
wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5.2. Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zamówień i  wynikające z nich opóźnienia w
nadejściu zgłoszeń. 

 5.3. Użytkownik zapoznał się i  akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na
zasadach „Kodeksu Przetwarzania Danych Osobowych przez Telestrada S.A”, dostępnego na stronie www.lajtmonile.pl.

 5.4. Wszelkie informacje na temat Promocji można uzyskać kontaktując się Działem Obsługi Klienta, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
info@lajtmobile.pl.

 5.5. Opłaty wskazane w Promocji „Lajtowy gadżet – okulary” zostały podane brutto.

Telestrada S.A., właściciel marki lajt mobile, z siedzibą w Warszawie  02-284, przy Alei Krakowskiej 22A,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870 PLN.
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