Regulamin programu „Zarejestruj się i wygraj!”
1. Organizatorem programu „Zarejestruj się i wygraj!” (zwanego dalej „Programem”) jest
Skymaster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z
siedzibą w Kozerkach ul. Merkurego 48 c Kozerki 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000588704, NIP: 5842745341, REGON: 363085593, (zwana dalej:
„Skymaster”).
2.

Udział w Programie jest równoznaczny z akceptacją zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) oraz zobowiązaniem się przez Uczestnika
Programu do ich przestrzegania.

3.

Uczestnikiem Programu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby
fizyczne będące konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz mają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są właścicielami lub
użytkownikami urządzenia marki Skymaster ….

4.

Aby wziąć udział w Programie, należy dokonać rejestracji za pośrednictwem strony
internetowej www.skymaster.de/pl/rejestracja. Warunkiem rejestracji jest podanie przez
Uczestnika: adresu email, adresu korespondencyjnego, numeru seryjnego urządzenia oraz
załączenie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu (paragonu lub faktury) urządzenia.

5.

Każde urządzenie może zostać zgłoszone do Programu wyłącznie raz.

6.

Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

7.

Program trwa, aż do opublikowania informacji o jego odwołaniu. Informacja o odwołaniu
Programu zostanie opublikowana przez Skymaster za pośrednictwem strony internetowej
www.skymaster.de

8.

Uczestnicy, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera, uzyskają od Skymaster
bezpłatny upominek.

9.

Zasady otrzymywania oraz korzystania z Newslettera reguluje odrębny regulamin.
Newsletter jest bezpłatny.

10. Upominek zostanie wysłany przez Skymaster przesyłką kurierską, która zostanie nadana
w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Uczestnika do Programu, na adres
korespondencyjny podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji. Jeżeli Uczestnik poda
błędny adres lub nie odbierze przesyłki kurierskiej, Skymaster nie będzie podejmował
ponownej próby doręczenia upominku.

11. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres:
Skymaster ul. Gryfińska 42 70- 806 Szczecin. Reklamacja powinna zawierać dane
umożliwiające identyfikację Uczestnika, adres korespondencyjny oraz wyjaśnienie
przyczyn i podstaw jej złożenia. Każda reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30
dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia
reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postępowanie
reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia ewentualnych roszczeń na
drodze sądowej.
12. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników przez Skymaster zostały
zawarte w odrębnym załączniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Dane
osobowe uzyskane w związku z organizacją i realizacją Programu będą przetwarzane
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Polityką
prywatności Skymaster, dostępną na stronie internetowej www.skymaster.de.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
- załącznik do Regulaminu

Niniejszym informujemy Cię, że w związku z Twoim udziałem w programie „Zarejestruj się i
wygraj!” (zwanym dalej „Programem”) będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Skymaster Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kozerkach ul. Merkurego
48 c Kozerki 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588704, NIP:
5842745341, REGON: 363085593, zwana dalej: „Administratorem” lub „Skymaster”.
2. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) zgłoszenie udziału w Programie – przetwarzanie Twoich danych osobowych jest
niezbędne, aby umożliwić Tobie udział w Programie oraz wysłać Ci upominek, a
także rozpatrzyć Twoją ewentualną reklamację;
b) prawnie uzasadniony interes Administratora – badanie zainteresowania naszymi
produktami oraz satysfakcji klientów;
3. Kategorie Twoich danych osobowych, które będziemy przetwarzać
Informujemy, że będziemy przetwarzać dane osobowe następujących kategorii:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny,
- adres email,
W przypadku przesłania do nas skanu faktury VAT będziemy również przetwarzać dane
osobowe zawarte w treści faktury. Może być to w szczególności numer NIP, czy numer
rachunku bankowego.
4. Odbiorcy danych osobowych
Skymaster powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom, którzy mogą być
odbiorcami Twoich danych osobowych. Z tego względu może nastąpić ujawnienie danych

osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na
rzecz Skymaster usługi: kurierskie, hostingowe, informatyczne, prawne lub księgowe.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Polski.
6. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Programu będą przechowywane do
czasu przedawnienia Twoich potencjalnych roszczeń cywilnoprawnych wobec Skymaster.
7. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
Prawo do usunięcia danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Prawo do przenoszenia danych osobowych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
h) Prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzani danych osobowych

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: m.zielenski@skymaster.de
lub zadzwoń pod nr +48 697 927 669.
Uprzedzamy, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.
8. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby umożliwić Ci
udział w Programie oraz rozpatrzyć Twoje ewentualne reklamacje. Jeżeli nie podasz danych
osobowych nie będziesz mógł wziąć udziału w Programie. Skymaster nie będzie mógł
również rozpatrzyć Twojej reklamacji.

