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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „WYPOCZYNEK Z TETISEM 2020. TURCJA” 

 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Wypoczynek z Tetisem 2020. Turcja” zwanej dalej 

Promocją, jest Michalczyk i Prokop Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000070326, zwana dalej Organizatorem.  

 

2. Promocja ma charakter ogólnopolski i zostanie przeprowadzona w dniach od 1.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r. 

 

 

II. UCZESTNICY I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

 

1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – kontrahentów Organizatora zwanych dalej 

Uczestnikami, którzy w czasie trwania promocji zadeklarują zakupy produktów Organizatora objętych 

promocją o wartości minimum 55.000,00 zł netto (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

 

2. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje jej warunki oraz postanowienia niniejszego regulaminu 

oraz składa w terminie do dnia 31.01.2020 r. lub do wyczerpania miejsc w wycieczce, w zależności od 

tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, pisemną deklarację przystąpienia stanowiącą załącznik do 

niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią. 

 

3. Promocją objęte są produkty Organizatora występujące w obrocie pod wspólną marką „TETIS”. 

 

 

III. ZASADY PROMOCJI 

 

1. Każdy Uczestnik, który w terminie określonym w pkt. II.2. niniejszego regulaminu, zadeklaruje dokonanie 

w okresie trwania promocji zakupów produktów z grupy „TETIS” o wartości minimum 55.000,00 zł netto 

(pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) nabywa prawo zakupu na warunkach promocyjnych za cenę 1,23 zł 

brutto vouchera, którego wartość rynkowa wynosi około 4.500,00 zł brutto, uprawniającego jedną osobę, 

wskazaną przez Uczestnika, do udziału w maju lub październiku 2020 r. w 7-dniowej wycieczce 

turystycznej do Turcji, organizowanej przez koncesjonowane Biuro Podróży. Voucher uprawnia do 

przelotu samolotem, zakwaterowania w hotelu 5* i wyżywienia z opcją ultra all inclusive. Przyjmuje się, 

że Uczestnikowi przysługuje prawo zakupu nieograniczonej liczby voucherów na promocyjnych 

warunkach oraz nieograniczonej liczby voucherów za cenę rynkową. 

 

2. W przypadku, gdy Uczestnik nie zrealizuje planu sprzedaży, o którym mowa w pkt. III.1.  

w zadeklarowanej kwocie minimum 55.000,00 zł, ale jego obrót towarami objętymi niniejszą promocją i 

w okresie nią objętym wyniesie nie mniej niż 40.000,00 zł netto, będzie on zobowiązany dopłacić kwotę 

1.500,00 zł brutto za zakupiony voucher. Postanowienia pkt. III.5. stosuje się odpowiednio. 

 

3. Warunkiem przystąpienia do promocji jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 r. 

deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

4. Uczestnik, który w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. nie dokona u Organizatora zakupów produktów 

objętych niniejszą promocją w zadeklarowanej wysokości, zobowiązany jest do dokonania dopłaty za 

zakupiony na warunkach promocyjnych u Organizatora voucher, z zastrzeżeniem pkt. III.2., w wysokości 

4.500,00 zł brutto za każdy voucher. 

 

5. Wysokość dopłaty stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową brutto, a ceną promocyjną (1,23 zł) brutto, 

liczoną za voucher. Dopłaty tej Uczestnik zobowiązuje się dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury korygującej cenę nabytego vouchera, objętego dopłatą. 

 

6. Liczba miejsc w wycieczce jest ograniczona. O pierwszeństwie udziału w wycieczce decyduje kolejność 

zgłoszeń kompletnych i prawidłowo sporządzonych deklaracji. 

 

7. Przystąpienie do niniejszej promocji nie wyklucza udziału uczestnika w promocji „Wypoczynek z Tetisem 

2020/2021. Mjanma (Birma)”, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik nie może zaliczać, w całości bądź części, 

wartości dokonanych przez niego zakupów towarów z grupy „Tetis”, wymaganej w niniejszej promocji 
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do promocyjnego zakupu vouchera na wycieczkę do Turcji na wartość zakupów wymienionych towarów, 

wymaganą do wzięcia udziału w promocji „Wypoczynek z Tetisem 2020/2021. Mjanma (Birma)”. 

Powyższe oznacza, że Uczestnik obowiązany jest uzyskać wymaganą wartość obrotów oddzielnie w 

każdej promocji. 

 

8. Organizator i Biuro Podróży zastrzegają sobie prawo rezygnacji z organizacji wycieczki opisanej w pkt. 

III.1. niniejszego regulaminu z powodu braku chętnych oraz wydarzeń losowych niezależnych od 

Organizatora (np. zamieszki, kataklizmy w miejscu wycieczki). 

 

9. Rezygnacja Uczestnika z udziału w promocji lub w wycieczce nie zwalnia go od dokonania zapłaty za 

zamówione zgodnie z pkt III.1. i III.3. vouchery, jak również z obowiązku dopłaty, o której mowa w pkt 

III.2. i III.4., z tym, że Uczestnik zwolniony jest z obowiązku dokonania dopłaty, jeżeli mimo rezygnacji 

z wycieczki, dokona zadeklarowanych zakupów. Tak wyliczona kwota należna Organizatorowi od 

Uczestnika pomniejszona zostanie o wartość nakładów zwróconych Organizatorowi przez Biuro Podróży, 

o ile taki zwrot kosztów nastąpi. 

 

 

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Organizator działając na mocy z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuje, co następuje. 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MICHALCZYK I PROKOP SP. Z O.O. UL. INŻ. 

STEFANA SKRZYWANA 9,  93-588 ŁÓDŹ KRS 0000070326  REGON 472935370 NIP 729-24-83-

953, zwany dalej: „Administratorem”. 

 

2. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: MICHALCZYK I PROKOP SP. Z O.O. 

UL. INŻ. STEFANA SKRZYWANA 9,  93-588 ŁÓDŹ lub telefonując pod numer: 42 682 57 25. 

 

3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w kilku celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy 

(wywiązania się przez Administratora z organizowanej przez niego promocji), dla celów podatkowych, 

mogą być również przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, 

jeśli takie się pojawią. 

 

4. Dane osobowe  Uczestników przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą także  te podmioty, którym Organizator ma 

obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

a także podmioty świadczące na jego rzecz usługi prawne. 

 

5. Podanie przez Uczestnika  danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. 

Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.  

 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników  jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie 

Uczestnika przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego, który  ciąży na Administratorze  takiego jak np. obowiązek 

archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów Administratora -  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

 

7. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Organizatora  informacji o ofertach lub 

usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w tym celu. 

 

8. Dane osobowe  Uczestnika będą przetwarzane przez okres wykonywanej umowy, a także później tj. do 

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  

z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

 

9. Administrator przekaże do Biura Podróży RAINBOW INCENTIVE & INCOMING SPÓŁKA Z O.O. 

dane Uczestnika w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia, imion rodziców, 

narodowości,  serii i numeru paszportu, daty wydania paszportu oraz terminu określającego koniec 

ważności paszportu w celu zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki do Turcji oraz ubezpieczenia 

Uczestnika, zgodnie z warunkami niniejszej promocji. 
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10. Każdy Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

 

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora  Uczestnikowi przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

12. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec niego  

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu uczestnictwa w niniejszej promocji  obciążają 

Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności 

wyłącznie na piśmie – przesyłką poleconą na adres: Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., Dział Marketingu,  

ul. inż. Stefana Skrzywana 9,  93-588 Łódź. 

 

3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu wycieczki mogą być składane jedynie do Biura 

Podróży. 

 

4. Dane Uczestników promocji nie będą wykorzystywane do innych celów marketingowych, jak tylko 

związanych z niniejszą promocją. 

 

5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom promocji w siedzibie organizatora oraz 

na jego stronie internetowej.  


