REGULAMIN PROMOCJI
KUP OBÓZ I ZGARNIJ GŁOŚNIK JBL ZA 1 PLN
(zwany dalej: „Regulamin”)
§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem promocji JBL za 1 PLN tj. dotyczącego zadania opisanego w §2 ust. 8 lit. b)
niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: „Promocją”) jest biuro podróży FUNCLUB z
siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Poznań wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000007210, kapitał zakładowy: 1.025.000 PLN opłacony w całości,
NIP: 781 16 89 453, REGON: 634176314, (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Promocja przeprowadzana jest za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod
adresem www.obozymlodziezowe.pl
3. Promocja trwa od 20.01.2019 r. od godz. 00.01 do 27.01.2019 r. do godz. 23:59 lub do
wyczerpania zapasów. Ilość produktów za 1 PLN jest ograniczona i dostępna
w wybranych terminach obozów.
5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę
rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
7. Koszty odstopięnia od umowy zakupu obozu młodzieżowego stanowią odrębne Warunki
Uczestnictwa w imprezach turystycznych Funclub. OWU dołączane są do umowy z Klientem.
§2 [UCZESTNICY PROMOCJI]
1. W Promocji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci
w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
które są osobami pełnoletnimi lub są osobami poniżej 18 roku życia posiadającymi zgodę
opiekuna prawnego na udział w Promocji (zwanej dalej: „Uczestnikiem”).

2. W Promocji mogą brać udział osoby, które w trakcie trwania promocji zarezerwują
wybrany obóz młodzieżowy, biorący udział w promocji oraz wpłacą 30% zaliczki za obóz
i podpiszą umowę wraz z OWU.
3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
§3 [WYDAWANIE PRODUKTÓW ZA 1 PLN]
1. Po upływie okresu wskazanego w §1 ust. 3 Regulaminu, maksymalnie w ciągu kolejnych
14 dni roboczych, Organizator wyślę przesyłką kurierską na adres podany w umowie głośnik
JBL GO.
2. Brak wpłaty zaliczki i podpisanej umowy w ciągu 3 dni od daty rezerwacji zgodnie z OWU
skutkuje anulacją obozu młodzieżowego co jest równoznaczne brakiem możliwości zakupu
produktu JBL w promocyjnej cenie 1 PLN, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od
przyznania tej nagrody.
§6 [NADZÓR I REKLAMACJE]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania produktu JBL
GO z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. Błąd w adresie, brak możliwości kontaktu
ze strony kuriera). W takim przypadku możliwość zakupy po cenie promocyjnej przepada.
2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu lub drogą e-mailową na adres
kontakt@obozymlodziezowe.pl Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom,
którzy zaakceptowali regulamin.
3. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w ust. 4 powyżej
w terminie 21 dni od zakończenia promocji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym
powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu
powyżej będą odrzucone.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na
adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych jest biuro podróży FUNCLUB ul. Grunwaldzka 399, 60-173
Poznań. W sprawie swoich danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z
inspektorem ochrony danych – e-mail: administrator@funclub.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane przez
następujący czas (okres):
a) Uczestnictwa w promocji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej jako RODO) – do czasu
wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,
b) Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia,
3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom biura podróży
FUNCLUB jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie,
w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te
dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

