Regulamin Sprzedaży premiowej „Mistrzostwa soundbarów”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa i zasada promocji.
Sprzedaż premiowa, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Sprzedażą Premiową", prowadzoną pod nazwą „Mistrzostwa
soundbarów”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Sprzedaż Premiową.
Organizatorem Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest AGENCJA
REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP:
8222357971; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.
Sprzedaż Premiowa organizowana jest w celu promocji produktów dystrybuowanych przez Horn Distribution S.A. wśród
konsumentów. Fundatorem nagród w Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorem”, jest
Horn Distribution S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurantów 34, zarejestrowana pod numerem KRS 0000109020, NIP
9511828408.
3. Informacja o formie organizacji Sprzedaży Premiowej.
Przyznanie nagród w Sprzedaży Premiowej nie zależy od przypadku, w związku z czym nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
4. Obszar, na którym będzie prowadzona Sprzedaż Premiowa.
Sprzedaż Premiowa prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Produkty objęte sprzedażą promocyjną i czas trwania.
Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej rozpoczyna się w dniu
15.05.2018 roku i kończy w dniu 15.07.2018 roku lub wcześniej z dniem wyczerpania produktów promocyjnych. Sprzedażą
promocyjną objęte są następujące produkty dystrybuowane przez Horn Distribution S.A. posiadające kartę gwarancyjną wydaną
przez Horn Distribution S.A.:
a) Polk MagniFi Max SR – Soundbar – system kina domowego z bezprzewodowym subwooferem i tylnymi głośnikami efektowymi
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/POLK_AUDIO/SOUNDBARY/MAGNIFI_MAX_SR?s1=1
SKU: MAGNIFI MAX SR
EAN: 0747192128258 (jedno wspólne opakowanie)
b) Pollk MagniFi Max – Soundbar – system kina domowego z bezprzewodowym subwooferem
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/POLK_AUDIO/SOUNDBARY/MAGNIFI_MAX?s1=1
SKU: MAGNIFI MAX
EAN: 0747192128234 (jedno wspólne opakowanie)
c) Polk MagniFi Mini - Soundbar – system kina domowego z bezprzewodowym subwooferem
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/POLK_AUDIO/SOUNDBARY/MAGNIFI_MINI?s1=1
SKU: MAGNIFI MINI
EAN: 7471921273508 (jedno wspólne opakowanie)
d) Denon DHT-514S – Soundbar – system kina domowego z subwooferem
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/DENON/TV_SOUND/DHT-S514?s1=1
SKU: DHT-S514
EAN: 4951035051443 (jedno wspólne opakowanie)
e)
HEOS Bar – Soundbar z funkcjonalnością HEOS multiroom audio
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/DENON/TV_SOUND/HEOS_BAR?s1=1
SKU: HEOS BAR
EAN: 4951035058725
f)
HEOS Bar + SUB – Soundbar z funkcjonalnością HEOS multiroom audio + subwoofer bezprzewodowy
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/DENON/TV_SOUND/HEOS_BAR___SUBWOOFER?s1=1
SKU: HEOS BAR
EAN: 4951035058725 (oddzielnie zapakowany)
SKU: HEOS SUBWOOFER
EAN: 4951035059845 (oddzielnie zapakowany)
g) HEOS Home Cinema – Soundbar, system kina domowego z bezprzewodowym subwooferem
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/DENON/TV_SOUND/HEOS_HOME_CINEMA?s1=1
SKU: HEOS HOME CINEMA
EAN: 4951035056592
h) HEOS Home Cinema HS2 – Soundbar, system kina domowego z bezprzewodowym subwooferem
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/DENON/TV_SOUND/HEOS_HOME_CINEMA_HS2?s1=1
SKU: HEOS HOME CINEMA HS@
EAN: 4951035061916

zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.
6. Uczestnicy Sprzedaży Premiowej.
a) Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w
Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:
- ma ukończone 18 lat,
- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, w celu
niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie jest pracownikiem Organizatora, Horn Distribution S.A. oraz podmiotów pracujących na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej
rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci,
rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
b) Przed przystąpieniem do Sprzedaży Premiowej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
7. Nagrody w Sprzedaży Premiowej
Do celów Sprzedaży Premiowej Fundator ufundował produkty gratis w postaci głośnika bezprzewodowego Polk Swimmer Duo o
wartości detalicznej 249 zł brutto/sztuka w 4 kolorach głośnika do wyboru Uczestnika Promocji, zwane dalej „Głośnikami”:
SKU: SWIMMER DUO ORANGE
EAN: 0747192125530
SKU: SWIMMER DUO BLUE
EAN: 0747192125523
SKU: SWIMMER DUO BLACK
EAN: 0747192125516
SKU: SWIMMER DUO GREEN ORANGE
EAN: 0747192125547
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/POLK_AUDIO/GLOSNIKI_PRZENOSNE/SWIMMER_DUO?s1=1
DANE OSOBOWE W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Sprzedaży Premiowej jest Horn Distribution S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kurantów 34. Administrator danych osobowych powierzy spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z
o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym wydania
nagród i rozpoznania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, email (w przypadku Uczestników Sprzedaży Premiowej).
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Sprzedaży premiowej jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych
osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej ww. zakresie
przetwarzane są w okresie od dnia 15.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), a następnie od dnia 25.05.2018 r. na podstawie 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Sprzedaży Premiowej, przez czas trwania
Sprzedaży Premiowej oraz przez okres 5 lat następujących po roku w którym nastąpiło wydanie nagród w celu udokumentowania
wydania nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie
przystąpienia do Sprzedaży Premiowej, w tym umożliwienie wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji w Sprzedaży Premiowej.
Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia
Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację lub w celu doręczenia nagrody, dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego
interesu Fundatora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację oraz wydaniu
nagrody. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Sprzedaży
Premiowej nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej i
wydania nagrody. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania,
poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie
danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Sprzedaży Premiowej oraz
rezygnacją z nagrody. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego
w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa
powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Horn
Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Mistrzostwa soundbarów” lub na
adres e-mail horn@horn.pl .
Uczestnicy Sprzedaży Premiowej przystępując do Sprzedaży Premiowej mogą opcjonalnie wyrazić zgody na przesyłanie przez
Administratora danych osobowych informacji handlowych w postaci newslettera, w szczególności produktów dystrybuowanych
przez Horn Distribution S.A. oraz informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych
przez lub na zlecenie Administratora danych osobowych („Materiały Marketingu Bezpośredniego”), na podany przez Uczestnika
Sprzedaży Premiowej adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub otrzymywanie telefonicznych połączeń
przychodzących, inicjowanych przez lub na zlecenie Administratora danych osobowych w celach przekazywania przez
Administratora danych osobowych Materiałów Marketingu Bezpośredniego, na podany przez Uczestnika Sprzedaży Premiowej
numer telefonu lub na otrzymywanie wiadomości SMS lub MMS inicjowanych przez lub na zlecenie Administratora danych
osobowych w celach przekazywania przez Administratora danych osobowych Materiałów Marketingu Bezpośredniego.
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń
przychodzących lub wiadomości SMS/MMS nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej. Komunikaty
marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce
zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak
najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom których dane są
przetwarzane przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat
profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem https://pl.horn.eu/pl/PL/Warunki_uzytkowania
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych
osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W celach wykonywania swoich praw osoby, których dane są przetwarzane mogą skontaktować się Administratorem danych
osobowych pod adres Horn Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe Mistrzostwa soundbarów” lub na adres e-mail horn@horn.pl .
ZASADY ODBIORU NAGRÓD W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
9. Aby odebrać Głośnik należy:
a) w dniach od 15.05.2018 roku do 15.07.2018 roku, dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, w sklepie
detalicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zachować dowód zakupu. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał
paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w
Sprzedaży Premiowej;
b) Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 9a), w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zakupu (decyduje data
nadania), przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną (pocztową lub kurierską) na adres: Agencja Reklamowa AVANTI
Sp. z o.o. sp. k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Mistrzostwa soundbarów”, następujące elementy:
i.
fragment opakowania z widocznym kodem EAN, numerem seryjnym oraz elementem graficznym znamiennym dla
opakowania wycięty z oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu;
ii.
Oświadczenie zawierające dane osobowe Uczestnika Sprzedaży Premiowej tj. imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej oraz oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Sprzedaży
Premiowej we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu Produktu Promocyjnego i zgłoszenia do
Sprzedaży Premiowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Uczestnik może złożyć
oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 2.
iii.
Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego uprawniający do udziału w Sprzedaży Premiowej
zgodnie z Regulaminem. Organizator jest zobowiązany, po wykonaniu kserokopii, do zwrotu Dowodu Zakupu Uczestnikowi
wraz z wysyłką Głośnika.
10. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po 31.08.2018 w ramach Sprzedaży Premiowej, pomimo ich prawidłowego nadania w
terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zakupu (na przykład: nadania nie później niż do dnia 14.08.2018 zakładając zakup
ostatniego dnia Sprzedaży Premiowej tj. 15.07.2018 roku), nie będą uznawane. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia do
Sprzedaży Premiowej Organizator przesłane dokumenty odeśle przesyłką na koszt Uczestnika.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sprzedaży Premiowej tylko jednokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 9
Regulaminu. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany tylko raz do otrzymania Głośnika w Sprzedaży Premiowej. Jeden
Uczestnik może tylko raz otrzymać Głośnik w czasie trwania Sprzedaży premiowej.
12. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.
13. Udział w Sprzedaży Premiowej wyklucza możliwość zwrotu Produktu Promocyjnego.
14. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń i odmówi przyjęcia do Sprzedaży Premiowej zgłoszenia, w przypadku gdy odesłane
dokumenty nie będą kompletne lub czytelne, nadesłany fragment opakowania będzie nosił ślady manipulacji lub będzie
niewystarczający do jednoznacznej weryfikacji Produktu Promocyjnego, nadesłany dowód zakupu będzie nosił ślady manipulacji lub
będzie niewystarczający do jednoznacznej weryfikacji Produktu Promocyjnego oraz jeśli Uczestnik nie spełni warunków Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych dowodów zakupu u sprzedawcy Produktu Promocyjnego i odmówi
przyjęcia zgłoszenia do Sprzedaży Premiowej w przypadku, gdy nie zostanie pozytywnie zweryfikowana oryginalność i prawdziwość
przedstawionych dokumentów lub gdy zostały one już zgłoszone przez innego Uczestnika Sprzedaży Premiowej. Organizator
zastrzega sobie prawo weryfikacji numeru seryjnego Produktu Promocyjnego u dystrybutora Produktu Promocyjnego i odmówi
przyjęcia zgłoszenia do Sprzedaży Premiowej w przypadku, gdy nie zostanie pozytywnie zweryfikowana oryginalność i prawdziwość
przedstawionych numerów lub gdy zostały one już zgłoszone przez innego Uczestnika Sprzedaży Premiowej. W przypadku odmowy
przyjęcia zwrotu do Programu Organizator odeśle produkt na koszt Uczestnika.
15. Uczestnik Sprzedaży Premiowej jest wykluczony z uczestnictwa w innych promocjach Organizatora oraz Fundatora, dotyczących
zakupionego Produktu Promocyjnego, w wypadku skorzystania z prawa do udziału w Sprzedaży Premiowej.
WYDAWANIE NAGRÓD W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
16. Organizator po doręczeniu mu dokumentów, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu, przystępuje do weryfikacji ich zgodności
z wymogami niniejszego Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu,
Organizator w imieniu Fundatora wysyła Uczestnikowi Głośnik na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową w
terminie do dnia 17.08.2018 roku.
Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostarczenie Głośnika jest możliwe jedynie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Głośnika z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika Sprzedaży Premiowej.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
17. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Sprzedaży Premiowej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.2032 z późn. zm ).
18. Wartość nagrody związanej ze Sprzedażą Premiową nie przekracza 760,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Sprzedaży Premiowej jest zwolniony z obowiązku zapłaty
podatku dochodowego od nagrody.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
19. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Sprzedaży Premiowej na piśmie na adres: AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp.
z o. o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Mistrzostwa soundbarów – reklamacja” lub e-mailem na adres:
promocja@mistrzostwasoundbarow.pl z dopiskiem w tytule „Mistrzostwa soundbarów – reklamacja” lub osobiście do siedziby
Organizatora, najpóźniej do dnia 31.08.2018 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji
pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający
dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem). Reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz treść żądania.
20. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
21. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 20 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do
Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail,
odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego
rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 20.09.2018 roku, włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani

wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze
postępowania sądowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Sprzedaży Premiowej do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mistrzostwasoundbarow.pl Na pisemne życzenie Uczestnika Sprzedaży Premiowej, otrzyma on kopię
Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o.
sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Mistrzostwa soundbarów - regulamin”.
23. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
24. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załączniki nr 1 i nr 2.

Załącznik nr 1

Instrukcja wycięcia fragmentu opakowania z widocznym kodem EAN, numerem seryjnym oraz elementem
graficznym znamiennym dla opakowania

Załącznik nr 2 - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Oświadczenie zgłoszenia do Sprzedaży Premiowej „Mistrzostwa soundbarów”
Dane adresowe Uczestnika Programu:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) ………………………………………………………………………………………………….…
Kod pocztowy:…………………………………………………….. Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….…………….
Telefon kontaktowy:…………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..……….………
Nr seryjny zakupionego Produktu Promocyjnego (soundbar)* …………………………………………………………………………………………………….
Kod EAN zakupionego Produktu Promocyjnego (soundbar) ………………………………………………………………………………………………………
Data zakupu i numer dołączonego do oświadczenia dowodu zakupu: ………………………………………………………………………………………….
Wybrany kolor Głośnika gratis (właściwy proszę zakreślić):
ORANGE(pomarańczowy)

BLUE(niebieski)

BLACK(czarny)

GREEN ORANGE(zielono/pomarańczowy)

* W przypadku zakupu zestawu soundbar z subwooferem, gdzie każde z urządzeń posiada odrębny nr. seryjny, do zgłoszenia
wymagany jest wyłącznie numer soundbara.
Klauzula Informacyjna dla Uczestników Sprzedaży Premiowej dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Sprzedaży Premiowej jest Horn Distribution S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kurantów 34. Administrator danych osobowych powierzy spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
w celu organizacji i przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym wydania nagród i rozpoznania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych
osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail (w przypadku Uczestników Sprzedaży Premiowej).
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Sprzedaży premiowej jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej ww. zakresie przetwarzane są w okresie od dnia
15.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.),
a następnie od dnia 25.05.2018 r. na podstawie 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Sprzedaży Premiowej, przez czas trwania Sprzedaży
Premiowej oraz przez okres 5 lat następujących po roku w którym nastąpiło wydanie nagród w celu udokumentowania wydania nagród zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Sprzedaży Premiowej, w tym
umożliwienie wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji w Sprzedaży Premiowej. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika
dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację lub w celu doręczenia nagrody, dane te
zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Fundatora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi
odpowiedzi na reklamację oraz wydaniu nagrody.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej i wydania
nagrody. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania
usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie,
co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Sprzedaży Premiowej oraz rezygnacją z nagrody. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda
osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Horn Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02873 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Mistrzostwa soundbarów” lub na adres e-mail horn@horn.pl
Oświadczenia Uczestnika Sprzedaży Premiowej o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej:
Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach Sprzedaży Premiowej
„Mistrzostwa soundbarów”. Zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz iż
przysługuje mi prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia danych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i
przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej „Mistrzostwa soundbarów”, w tym wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. Administratorem danych

osobowych jest Horn Distribution S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurantów 34. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w Sprzedaży Premiowej.
Data…………………………………………………………………. Podpis…………………………………………………………………………….
Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała
wcześniej zakupu Produktu Promocyjnego i zgłoszenia do Sprzedaży Premiowej:
Oświadczam, iż żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu Produktu
Promocyjnego i zgłoszenia do Sprzedaży Premiowej.
Data…………………………………………………………………. Podpis…………………………………………………………………………….
Klauzula Informacyjna dla Uczestników Sprzedaży Premiowej dotycząca dobrowolnych zgód marketingowych:
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Sprzedaży Premiowej jest Horn Distribution S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kurantów 34. Administrator danych osobowych powierzy spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
w celu organizacji i przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym wydania nagród i rozpoznania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych
osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail (w przypadku Uczestników Sprzedaży Premiowej).
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Sprzedaży premiowej jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej ww. zakresie przetwarzane są w okresie od dnia
15.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.),
a następnie od dnia 25.05.2018 r. na podstawie 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych w sposób wskazany poniżej, przy czym
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem.
Celem przetwarzania danych jest marketing bezpośredni produktów dystrybuowanych przez Horn Distribution S.A. za pomocą poczty
elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS w zależności od tego, na jaką formę marketingu
bezpośredniego wyrazili Państwo zgodę. Komunikaty marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa
danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich
jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje
Państwu prawo sprzeciwu na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się
w polityce prywatności pod adresem https://pl.horn.eu/pl/PL/Warunki_uzytkowania
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich
sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
W celach wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo z Administratorem danych osobowych pod adres Horn Distribution S.A., ul.
Kurantów 34, 02-873 Warszawa lub na adres e-mail horn@horn.pl
Oświadczenia Uczestnika Sprzedaży Premiowej o dobrowolnych zgodach marketingowych (opcjonalne):
Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Horn Distribution S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurantów 34 jako Administratora danych
osobowych, informacji handlowych w postaci newslettera produktów dystrybuowanych przez Horn Distribution S.A. oraz informacji o konkursach,
loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Administratora danych osobowych, na podany przeze
mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Data …………………………………………………………………. Podpis …………………………………………………………………………….
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących, inicjowanych przez lub na zlecenie Horn Distribution S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kurantów 34 jako Administratora danych osobowych, w celach przekazywania przez jako Administratora danych
osobowych informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie jako Administratora
danych osobowych, na podany numer telefonu.
Data …………………………………………………………………. Podpis …………………………………………………………………………….
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS lub MMS inicjowanych przez lub na zlecenie Horn Distribution S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kurantów 34 jako Administratora danych osobowych, w celach przekazywania przez Administratora danych osobowych
informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Administratora danych
osobowych, na podany numer telefonu.
Data …………………………………………………………………. Podpis …………………………………………………………………………….

