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Regulamin Promocji 

„Ruszaj w drogę z Plantronics, RTV EURO AGD oraz OleOle – 13.08-31.12.2018” 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Ruszaj w drogę z Plantronics, RTV EURO AGD oraz OleOle – 

13.08-31.12.2018” (Promocja) jest KONTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z 

siedzibą w Warszawie (02-528) przy ul. Rakowieckiej 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448305, NIP 5210127034 
(Organizator).

2. Partnerem Promocji jest NAVITEL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierza 

Wielkiego 2 (02-249 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000541172, REGON: 360721568, NIP: 5342501653 („Partner”); 

Partner jest producentem nawigacji Navitel.

3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja obowiązuje od dnia 13.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

5. Produktami promocyjnymi są słuchawki Bluetooth marki Plantronics zakupione w sklepach 
fizycznych pod marką RTV Euro AGD, w sklepie internetowym www.euro.com.pl oraz w sklepie 
internetowym www.oleole.pl (Produkty Promocyjne).

II. Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna, w tym będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., 
która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w 

przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca 
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną - która dobrowolnie przystąpi do 

Promocji (Uczestnik).

2. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który:

a) w okresie obowiązywania Promocji, dokona zakupu Produktu Promocyjnego, i

b) w terminie do 31.12.2018r. prześle zgłoszenie udziału w Promocji poprzez stronę internetową 
www.plantronics.kontel.pl/promocje-rtv-euro-agd.html; w którym 1) po zapoznaniu oświadczy, ze 

zapoznał się z treścią i warunkami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, 2) poda swój adres 

e-mail, 3) załączy zdjęcie (skan) dowodu zakupu (paragon albo faktura) Produktu Promocyjnego

c) otrzyma od Organizatora jednorazowy kod aktywacyjny mapy NAVITEL NAVIGATOR 
EUROPA+ROSJA (Kod), który może być aktywowany przez Uczestnika w terminie do 10.01.2019r. 
i umożliwia korzystanie z mapy NAVITEL NAVIGATOR EUROPA+ROSJA przez okres 90 dni od 
dnia aktywacji.

3. W odpowiedzi na zgłoszenie Uczestnik Promocji otrzyma od Organizatora na wskazany przez siebie 
w zgłoszeniu adres-email jednorazowy Kod w terminie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia.

4. W celu aktywowania Kodu Uczestnik Promocji musi pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację: 
Navitel Navigator GPS&Maps, dostępną w sklepie Google Play (sklepu systemu operacyjnego 

http://www.plantronics.kontel.pl/promocje/RTV-EURO-AGD
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ANDROID) na własnym urządzeniu. Następnie Uczestnik Promocji musi uruchomić aplikację Navitel 

Navigator GPS&Maps i wprowadzić otrzymany Kod.  

a. Instrukcja instalacji mapy, aktywacji klucza i wymagań systemowych

Wymagania systemowe:

• Nawigacja GPS/GLONASS

• RAM: 40mb lub więcej

• Ilość wolnego miejsca wymaganego do instalacji: od 500 MB do 8 GB.

Instalacja mapy 

• Podłącz swoje urządzenie do internetu

• Pobierz aplikację "Navitel Navigator" ze sklepu internetowego danego dla Twojego

systemu operacyjnego urządzenia

• Uruchom aplikację "Navitel Navigator"

Aktywacja klucza: 

• W pobranej aplikacji wybierz "Kup wersję Premium"

• Wybierz "Aktywuj klucz"

• Podaj klucz licencji, potwierdź "√"

• Pojawi się okno z numerem licencji i ID urządzenia, naciśnij "√"

• Załaduj mapę i pobierz ją

• Rozpocznie się pobieranie pliku z mapą

• Po zakończeniu pobierania program wyświetli ofertę instalacji mapy, wybierz

"Zainstaluj"

5. Wszelkie problemy związane z działaniem programu nawigacyjnego Navitel Navigator GPS&Maps

należy zgłaszać do działu technicznego na adres support@navitel-poland.pl

lub telefonicznie - +48 786 198 050.

III. Zasady reklamacji

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej

i przesłane pocztą w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia Promocji na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, a także adres korespondencyjny Uczestnika

lub numer telefonu Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania,

dopisek: „Ruszaj w drogę z Plantronics, RTV EURO AGD oraz OleOle – 13.08-31.12.2018”. Dane te

będą przetwarzane przez Organizatora w celu wypełnienia ciążących na nich obowiązkach prawnych

oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

3. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w

terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w

ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator

opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

mailto:support@navitel-poland.pl


3 

IV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych

odbywa na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).

2. U administratora nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV

sekcji 4 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).

6. Dane osobowe Uczestnika przekazane na podstawie zgody udzielonej przy przystępowaniu do

uczestnictwa promocji przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Promocji, realizacji obowiązków

prawnych z nich wynikających (np. rozpatrzenie reklamacji).

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia okresu promocji, a

w razie skorzystania z niej – do czasu zakończenia okresu, w jakim przysługuje mu prawo do

reklamacji lub do zakończenia okresu rozpatrzenia reklamacji, jeśli jest to okres kończący się później.

6. Uczestnik posiada następujące uprawnienia dotyczące przekazanych danych osobowych:

a) prawo do informacji,

b) prawo dostępu do danych osobowych,

c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich

przetwarzaniu,

g) prawo do przenoszenia danych osobowych,

h) prawo do sprzeciwu,

i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

7. Uczestnik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

i w dowolnej formie.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem jego udziału w Promocji oraz warunkiem

skorzystania przez niego z prawa reklamacji.

10. W razie niewyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, przesłane do

Organizatora lub Partnera nośniki danych osobowych zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający

ich odtworzenie.

11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane

podejmowanie decyzji będzie polegało na tym, że do Uczestnika będzie wysłany automatycznie jeden

email z jednorazowy kodem aktywacyjnym oraz emaile zawierające informacje handlowe wysyłane
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przez Organizatora jako środek marketingu bezpośredniego - jeśli Uczestnik Promocji wyrazi na 

powyższe wyraźną zgodę.  

V. Postanowienia końcowe

adresem: 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.08.2018 r.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod

www.plantronics.kontel.pl/promocje-rtv-euro-agd.html oraz w siedzibach Organizatora i Partnera. 

http://www.plantronics.kontel.pl/promocje/RTV-EURO-AGD

