Regulamin
programu
#JETsetterem”

ambasadorskiego

„Zostań

1. Definicje
1.1.

Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie (pojęcia w
zdefiniowane w liczbie pojedynczej mają także zastosowanie do liczby mnogiej) :
(1)

Adres Kontaktowy

adres poczty elektronicznej służący Uczestnikom do kontaktu z
Samsung
w
sprawach
związanych
z
Programem:
jetsetter@oexebusiness.com

(2)

Dzień Roboczy

Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo uznanych za wolne od pracy w Rzeczypospolitej
Polskiej

(3)

Harmonogram

Terminy, w jakich Samsung i Uczestnicy będą dokonywali
określonych czynności związanych z udziałem w Programie

(4)

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami)

(5)

Komisja Konkursowa

Zespół powołany przez Samsung w celu organizacji i obsługi
Programu składający się z co najmniej 3 (trojga) przedstawicieli
Samsung

(6)

Konsument

Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba
fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową

(7)

Kanał

jedno z wybranych mediów: blog prowadzony przez Uczestnika
lub profil albo kanał prowadzony przez Uczestnika w jednym z
następujących
portali
społecznościowych:
Facebook,
Instagram, YouTube

(8)

Nagroda Dodatkowa

Oczyszczacz powietrza Samsung (model AX47R9080SS)

(9)

Nagroda Pocieszenia

voucher do zrealizowania w sieci kawiarni Costa Coffee o
wartości 18,50 (osiemnaście 50/100) złotych oraz dacie
ważności nie krótszej niż 30 grudnia 2020 r.

(10) OEX E-Business

OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
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Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000675541, kapitał
zakładowy 5.300.000,00 zł, NIP 522-309-08-99, działająca na
zlecenie Organizatora w celu wsparcia Organizatora w obsłudze
Programu.
(11) Opinia

opinia o Produkcie;

(12) Produkt

Odkurzacz Samsung JET™ (model VS20R9046S3 albo
VS20R9048S3) będący główną nagrodą dla Uczestników
Programu.

(13) Program

Program ambasadorski „Zostań #JETsetterem”.

(14) Regulamin

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami

(15) Samsung

Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 14, 02676 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, nr NIP
526-10-44-039, o kapitale zakładowym w wysokości 52.759.500
zł

(16) Strona Internetowa

Strona internetowa Programu, umożliwiająca zapoznanie się z
informacjami dotyczącymi Programu i zgłoszenie się do
Programu,
zamieszczona
pod
adresem
www.jetsetter.samsung.pl

(17) Treści

jakiekolwiek treści publikowane przez Uczestnika w Kanale w
związku z udziałem w Programie, w szczególności treści
tekstowe, zdjęcia, materiały audio lub wideo

(18) Uczestnik

osoba, która zgłosiła się do udziału w Programie i została
zakwalifikowana do wzięcia w nim udziału

(19) Zadanie Konkursowe

Zadanie konkursowe określone w pkt. 5.1 Regulaminu;
wykonanie łącznie wszystkich Zadań Konkursowych w całości
uprawnia do otrzymania nagrody konkursowej.

2. Regulamin
2.1.

Niniejszy Regulamin określa tryb, warunki i zasady udziału w Programie oraz
postępowania reklamacyjnego.
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2.2.

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie Programu jest Samsung.
Samsung jest przyrzekającym nagrodę za wykonanie określonej czynności w rozumieniu
art. 919 i art. 921 Kodeksu cywilnego.

3. Program
3.1.

Celem Programu jest promocja odkurzacza Samsung Jet™ .

3.2.

W ramach Programu, Samsung umożliwi Uczestnikom przetestowanie wybranego przez
Samsung Produktu i sprawdzenie jego możliwości poprzez wykonanie Zadań
Konkursowych.

3.3.

Program trwa i jest prowadzony w termiach określonych Harmonogramem.

3.4.

Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.5.

W celu organizacji Programu, Samsung powołał Komisję Konkursową. Komisja
Konkursowa jest odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie Programu, w
szczególności za wybór Uczestników i ocenę wykonania Zadań.

3.6.

Nagrodami w Programie są Produkt, Nagroda Dodatkowa lub Nagroda Pocieszenia.

3.7.

Uczestnik, który otrzyma nagrodę, tj. otrzyma Produkt na własność lub Nagrodę
Dodatkową, otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 11,11% wartości
przyznanych nagród. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi
i zostanie potrącona przed wydaniem nagrody na zryczałtowany podatek dochodowy od
osób fizycznych w wysokości 10% łącznej wartości przyznanych nagród. Samsung
działając jako płatnik odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego.
Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie stosownego potrącenia.

3.8.

Zgodnie z regulaminami serwisów Facebook, Instagram i YouTube:
(1)

Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Facebook ani z nim związany.

(2)

W zakresie zgodnym z przepisami prawa polskiego wymuszającymi swoje
zastosowanie, Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Uczestnika w
związku z udziałem Uczestnika w Programie.

(3)

Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Instagram ani z nim związany.

(4)

W zakresie zgodnym z przepisami prawa polskiego wymuszającymi swoje
zastosowanie, Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Uczestnika w
związku z udziałem Uczestnika w Programie.

(5)

YouTube nie sponsoruje Programu.

(6)

W zakresie zgodnym z przepisami prawa polskiego wymuszającymi swoje
zastosowanie, YouTube jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Uczestnika w
związku z udziałem Uczestnika w Programie.

(7)

Z Wytycznymi dla społeczności YouTube można zapoznać się pod adresem:
http://www.youtube.com/t/community_guidelines.
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W przypadku Uczestnika, który jako Kanał dla potrzeb Programu wybrał YouTube,
nieprzestrzeganie Wytycznych dla społeczności YouTube będzie skutkowało
wykluczeniem Uczestnika z Programu.
4. Rekrutacja do Programu i udział w Programie
4.1.

Aby zgłosić się do udziału w Programie osoba chcąca zostać Uczestnikiem, w terminie
określonym w Harmonogramie, musi łącznie:
(1)

zamieścić zdjęcie pobrane ze Strony Internetowej promujące Program w Kanale,
tj. odpowiednio na:


kanale YouTube, albo



profilu Facebook, albo



profilu Instagram, albo



na blogu;

wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie zgłoszony profil
Komisja Konkursowa powinna wybrać do udziału w Programie;
W przypadku Treści opublikowanej w Kanale na portalu YouTube, uzasadnienie
może być zawarte w materiale wideo;
(2)

opatrzeć Treść w Kanale hasztagami #JETsetter, #SamsungJET,
#wyzwanieSamsung, #odkurzaczbezprzewodowy (przy czym w przypadku
publikacji Treści na portalu YouTube hasztagami należy opatrzeć opis wideo); a
następnie

(3)

zalogować się do konta Samsung Account (które można darmowo utworzyć na
stronie https://account.samsung.com/accounts/v1/Samsung_com_PL/terms#) i
wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej oraz podać
wszystkie dane tam wymagane, w tym:


wskazać link potwierdzający wykonanie wymogu, o którym mowa w
punkcie 4.1(1);



wskazać jeden Kanał, w których będą publikowane Treści w przypadku
zakwalifikowania do Programu.

4.2.

Zdjęcie, o którym mowa w punkcie 4.1(1), zostanie zamieszczone na Stronie Internetowej
w terminie określonym w Harmonogramie.

4.3.

Uczestnik akceptując Regulamin zobowiązuje się, że w trakcie Programu:
(1)

nie będzie pochwalał, promował ani deprecjonował lub dyskredytował w
jakikolwiek sposób produktów konkurencyjnych do Produktu;

(2)

powstrzyma się od zamieszczania w jakichkolwiek środkach przekazu materiałów,
w tym Treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi
obyczajami, materiałów o charakterze rasistowskim, seksistowskim lub w inny
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sposób dyskryminacyjnym, wulgarnym, seksualnym, nakłaniającym
pochwalającym nadmierne spożycie alkoholu lub środków odurzających;
(3)

lub

nie będzie podejmował zachowania, które mogłoby zaszkodzić wizerunkowi
Samsung.

4.4.

Po upływie terminu zgłaszania kandydatów na Uczestników, w terminie zgodnym z
Harmonogramem, Komisja Konkursowa wybierze nie więcej niż 100 (stu) Uczestników
spośród osób które zgłosiły się do udziału w Programie i udzieliły najbardziej kreatywnej
odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, o którym mowa w punkcie 4.1(1) Regulaminu.

4.5.

Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która:

4.6.

(1)

jest pełnoletnim Konsumentem, posiadającym pełną zdolność do czynności
prawnych;

(2)

zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

(3)

posiada pełne i niczym nieograniczone prawo publikacji Treści w Kanale;

(4)

posiada konto Samsung Account, który można darmowo założyć na stronie:
https://account.samsung.com/accounts/v1/Samsung_com_PL/terms#;

(5)

prawidłowo wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej;

(6)

zaakceptowała Regulamin i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień

(7)

zaakceptowała Regulamin serwisu społecznościowego, w którym prowadzi Kanał
i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień;

(8)

spełnia pozostałe warunki określone Regulaminem.

Uczestnikami nie mogą być:
(1)

pracownicy Samsung i osoby współpracujące z Samsung na podstawie umowy
zlecenia, o świadczenie usług lub na podstawie innej podobnej umowy;

(2)

członkowie rodzin pracowników i współpracowników Samsung, o których mowa w
ppkt 1 powyżej. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.7.

Samsung zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przez
osoby, które chcą zostać Uczestnikami lub które zostały wybrane do udziału w Programie.

4.8.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie, zostaną o tym
poinformowane pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji do Programu.

4.9.

W mailu z potwierdzeniem zakwalifikowania do Programu Uczestnik otrzyma również
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz protokół odbioru Produktu, który
będzie musiał zostać odesłany pocztą elektroniczną na Adres kontaktowy wraz z danymi
do wysyłki Produktu. Uczestnik po dostarczeniu dokumentów otrzyma indywidualny kod
odbioru przesyłki z nagrodą, który będzie musiał podać kurierowi przy odbiorze
przesyłki.Wzór protokołu stanowi załącznik do Regulaminu.
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4.10.

Uczestnik musi potwierdzić dalszą chęć wzięcia udziału w Programie w terminie 3
Dni Roboczych od dnia powiadomienia o zakwalifikowaniu do Programu poprzez
wysłanie w tym terminie potwierdzenia pocztą elektroniczną na Adres Kontaktowy.
Potwierdzenie musi obejmować przekazanie Samsung danych niezbędnych do udziału w
Programie, w tym imienia i nazwiska Uczestnika oraz danych do wysyłki Produktu. Brak
przesłania potwierdzenia w terminie powoduje automatyczną dyskwalifikacją z dalszego
udziału w Programie. W tym wypadku Samsung zastrzega sobie prawo do wyboru innej
osoby w miejsce Uczestnika.

4.11.

Uczestnik może w każdej chwili bez konsekwencji zrezygnować z udziału w Programie. W
razie rezygnacji, Uczestnik traci prawo do nagrody (Produktu, Nagrody Dodatkowej),
niezależnie od etapu Programu. Punkt 8.4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5. Zadania Konkursowe
5.1.

Program polega na spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminem w
szczególności na osobistym, terminowym i zgodnym z poleceniem wykonaniu przez
Uczestnika 6 (sześciu) Zadań Konkursowych, przy czym:
(1)

5 (pięć) z 6 (sześciu) Zadań Konkursowych będzie polegało na wykonaniu
czynności związanych z wykorzystaniem Produktu i zamieszczeniu w Kanale
(wskazanym przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym) Treści związanych z
wykonaniem tych czynności

(2)

ostatnie z Zadań Konkursowych będzie polega na wyrażeniu i zamieszczeniu na
Stronie Internetowej Opinii po wykonaniu wszystkich pozostałych Zadań
Konkursowych.

5.2.

Uczestnik będzie otrzymywał Zadania Konkursowe, o których mowa w punkcie 5.1(1), na
adres poczty elektronicznej podany przy zgłoszeniu do Programu.

5.3.

Zadania Konkursowe, o których mowa w punkcie 5.1(1),muszą być wykonane wyłącznie
na jednym Kanale, który został wybrany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Programu.

5.4.

Na wykonanie każdego z Zadań Konkursowych, o których mowa w punkcie 5.1(1),
Uczestnik ma 7 (siedem) dni od dnia ich wysłania Uczestnikowi przez Samsung.

5.5.

Uczestnik będzie otrzymywał informację o Zadaniach Konkursowych w terminach
wynikających z Harmonogramu.

5.6.

Czynności, o których mowa w punkcie 4.1(1) i Zadania Konkursowe, o których mowa
w punkcie 5.1(1), muszą być wykonane w sposób, który umożliwi dotarcie do nich
jak najszerszemu kręgowi odbiorców, z uwzględnieniem technicznych możliwości
Kanału (na przykład, w przypadku kont w portalu Facebook, poprzez ustawienie
postów publikowanych w związku z Programem jako „publiczne”).

5.7.

Opinia:
(1)

musi opisywać wrażenia Uczestnika dotyczące Produktu i składać się z co
najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) znaków, nie wliczając wymogów, o których mowa
w punkcie 10;

(2)

musi zostać opublikowana za pomocą linku, który Uczestnik otrzyma od Samsung;
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(3)

musi zostać opublikowana w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych dni od dnia
zakończenia ostatniego z Zadań Konkursowych, o których mowa w punkcie 5.1(1).

5.8.

Uczestnik powinien zgłosić Samsung wykonanie każdego z Zadań Konkursowych pocztą
elektroniczną na Adres Kontaktowy. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej do upływu
terminu przewidzianego na wykonanie Zadania Konkursowego.

5.9.

Wszelkie Treści, w tym Opinia, publikowane przez Uczestnika w związku z udziałem
w Programie muszą wyraźnie wskazywać na ich związek z Programem. Dodanie
jakichkolwiek Treści musi zawierać wszystkie następujące oznaczenie (tzw. hashtagi):
#JEtsetter
#wyzwanieSamsung
#SamsungJET
#odkurzaczbezprzewodowy
Uczestnik może używać dodatkowo takich fraz jak: „Publikacja w związku z moim udziałem
w programie ambasadorskim Samsunga”.

6. Produkt
6.1.

Wartość Produktu na dzień ogłoszenia Regulaminu wynosi:
(1)

w przypadku modelu VS20R9046S3 2.499 (słownie: dwa tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych;

(2)

w przypadku modelu VS20R9046S3 – 2.649 (słownie: dwa tysiące sześćset
czterdzieści dziewięć złotych).

6.2.

Produkt jest nagrodą za zgodne z Regulaminem, zgodne z poleceniem przekazanym
Uczestnikowi Samsung i terminowe wykonanie wszystkich Zadań Konkursowych.

6.3.

Produkt nie podlega zamianie na inne świadczenie, w tym świadczenie pieniężne.

6.4.

W celu wykonania Zadań Konkursowych Samsung przekaże Uczestnikowi wybrany przez
Samsung model Produktu, zależnie od dostępności. Przekazanie Produktu nastąpi w
terminie określonym w Harmonogramie.

6.5.

W okresie trwania Programu, Uczestnik nie staje się właścicielem Produktu i nie może go
oddać do używania osobom trzecim.

6.6.

Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem i z dołączonymi do Produktu instrukcjami.

6.7.

Uczestnik staje się odpowiedzialny za Produkt od chwili jego dostarczenia w miejsce
wskazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Fakt odbioru Produktu zostanie
potwierdzone protokołem.

6.8.

W razie zniszczenia lub zagubienia Produktu przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany
jest naprawić Samsung wynikłą stąd szkodę, chyba że zgodnie z Regulaminem Produkt
przejdzie na własność Uczestnika.

6.9.

Z chwilą prawidłowego (zgodnego z poleceniem i z Regulaminem) i terminowego
wykonania wszystkich Zadań Konkursowych na Uczestnika przechodzi własność
Produktu.
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6.10.

Samsung potwierdzi prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich Zadań Konkursowych
do dnia 20 sierpnia 2020 r. Potwierdzenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną na
adres podany przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Programu.

7. Nagroda Dodatkowa i Nagroda Pocieszenia
7.1.

Komisja Konkursowa wybierze 3 (trzech) Uczestników, którzy w ocenie Komisji
Konkursowej wykonali Zadania Konkursowe najciekawiej i najbardziej kreatywnie.

7.2.

Uczestnicy wybrani przez Komisję Konkursową otrzymają Nagrodę Dodatkową.

7.3.

500 osób, które jako pierwsze dokonały kompletnego zgłoszenia do Programu, lecz nie
zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, otrzymają Nagrodę Pocieszenia.

7.4.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Dodatkowej albo Nagrody
Pocieszenia, zostaną o tym poinformowane pocztą elektroniczną na adres podany przy
zgłoszeniu do Programu. Informacja o zakwalifikowaniu do otrzymania Nagrody
Dodatkowej albo Nagrody Pocieszenia zostanie przekazana w terminie określonym w
Harmonogramie.

7.5.

Wartość Nagrody Dodatkowej na dzień ogłoszenia Regulaminu wynosi 2999 (słownie:
dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych.

7.6.

Wartość Nagrody Pocieszenia wynosi 18,50 (osiemnaście 50/100) złotych.

7.7.

Przychód z tytułu otrzymania Nagrody Pocieszenia jest zwolniony od podatku od osób
fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).

8. Wykluczenie z Programu i zawieszenie w prawach Uczestnika
8.1.

Samsung może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie, jeżeli:
(1)

zachowanie Uczestnika w miejscu publicznym będzie związane z nadużyciem
alkoholu, innych środków odurzających lub będzie naruszać ogólnie przyjęte
normy społeczne;

(2)

Treści publikowane przez Uczestnika będą naruszały Regulamin, w szczególności
punkt 7 Regulaminu;

(3)

Uczestnik zachowa się w sposób, który mógłby narazić Samsung lub postrzeganie
marki Samsung na szkodę, w tym w okresie trwania Programu wypowie się w
sposób lub opublikuje materiał naruszający dobre obyczaje lub zasady współżycia
społecznego (na przykład poprzez wypowiedzi lub materiały o charakterze
rasistowskim, seksistowskim lub w inny sposób dyskryminującym);

(4)

Uczestnik nie wykona któregokolwiek z Zadań Konkursowych albo wykona
którekolwiek z Zadań Konkursowych nieterminowo lub niezgodnie z poleceniem;

(5)

Uczestnik utraci możliwość swobodnej publikacji Treści w Kanale;

(6)

okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału w Programie;

(7)

Treści publikowane przez Uczestnika będą naruszały przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
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(8)

Uczestnik naruszy regulaminu dostawców mediów, w których publikuje Treści (np.
regulamin serwisu Facebook, Instagram lub YouTube);

(9)

oświadczenia Uczestnika złożone w związku z udziałem w Programie okażą się
nieprawdziwe;

(10)

wobec Uczestnika w czasie Programu zostanie wszczęte postępowanie karne lub
w sprawie toczącej się przeciwko Uczestnikowi zostanie wydany prawomocny
wyrok stwierdzający popełnienie przez Uczestnika przestępstwa z winy umyślnej;

(11)

Uczestnik w inny sposób naruszy postanowienia Regulaminu i nie naprawi
naruszenia w terminie 3 Dni Roboczych.

8.2.

Jeżeli Samsung poweźmie uzasadnione wątpliwości co do zgodności zachowania
Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, może zawiesić Uczestnika w jego prawach
związanych z udziałem w Programie na okres niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości, nie
dłuższy jednak niż 10 Dni Roboczych. W okresie zawieszenia, Uczestnik nie ma prawa
korzystać z Produktu

8.3.

Oświadczenie o wykluczeniu z Programu lub zawieszeniu Uczestnika będzie składane
pocztą elektroniczną na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Programu.

8.4.

Jeżeli Uczestnik zrezygnuje lub zostanie wykluczony z udziału w Programie, Uczestnik
jest zobowiązany do zwrotu Produktu na własny koszt.
Zwrot Produktu musi nastąpić na adres siedziby Samsung niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia wykluczenia. Uczestnik musi
odpowiednio zabezpieczyć Produkt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

9. Treści – prawa własności intelektualnej, dobra osobiste Uczestnika i osób trzecich
9.1.

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Treści są całkowicie oryginalne i nie naruszają
żadnych praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych lub praw własności
intelektualnej. Treści nie mogą zawierać żadnych znaków towarowych lub oznaczeń
odróżniających innych niż należące do podmiotów z grupy kapitałowej Samsung.

9.2.

Uczestnik publikując Treści oświadcza, że jest ich jedynym autorem.

9.3.

Uczestnik gwarantuje, że Treści nie będą zawierały wizerunków osób trzecich.
Jeżeli w Treściach będzie widoczny wizerunek Uczestnika, Uczestnik upoważnia
Samsung do korzystania z wizerunku Uczestnika widocznego w Treściach zgodnie z
punktem 9.8.

9.4.

Jeżeli Treści będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), Uczestnik
udziela Samsung niewyłącznej licencji do Treści na wszystkich polach eksploatacji
znanych w chwili pierwszej publikacji Treści w Kanale, w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
(1)

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(2)

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
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(3)

9.5.

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Udzielenie licencji do Treści:
(1)

nie jest zastrzeżone warunkiem;

(2)

następuje na terytorium całego świata;

(3)

następuje w zamian za możliwość wzięcia udziału w Programie.

9.6.

Uczestnik zezwala Samsung na wykonywanie praw zależnych do Treści, tj. upoważnia
Samsung do korzystania i rozporządzania opracowaniami Treści, w szczególności do ich
modyfikacji, skracania i łączenia z innymi materiałami.

9.7.

Uczestnik upoważnia Samsung do wykonywania w imieniu Uczestnika praw osobistych
do Treści, w szczególności upoważnia Samsung do nieoznaczania Treści imieniem i
nazwiskiem bądź pseudonimem Uczestnika oraz do decydowaniu o integralności Treści,
w tym łączeniu Treści z innymi materiałami.

9.8.

Licencje oraz zgody i zezwolenia odnoszące się do Treści są udzielone:
(1)

na okres obowiązywania Programu i jednego roku od jego zakończenia.

(2)

niezależnie od licencji udzielonych na podstawie regulaminów Kanałów, w których
zostały opublikowane.

9.9.

Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Samsung z roszczeniami dotyczącymi Treści, bez
uszczerbku dla obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Samsung przez Uczestnika,
Uczestnik zobowiązuje się, że niezwłocznie udzieli Samsung informacji, które będą mogły
zostać wykorzystane do obrony przed takimi roszczeniami.

9.10.

Postanowienia niniejszego punktu dotyczące Treści stosuje się do Opinii, z
zastrzeżeniem, że licencja do Opinii jest udzielona:
(1)

na czas 5 (pięciu) lat, a po upływie tego czasu automatycznie przekształca się w
licencję udzieloną na czas nieoznaczony;

(2)

z chwilą umieszczenia Opinii na Stronie Internetowej.

10. Reklamacje
10.1.

Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Programu.

10.2.

Reklamacje w imieniu Samsung rozpatruje OEX E-Business.

10.3.

Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie do 30 czerwca 2020r.

10.4.

Uczestnik może zgłosić reklamację:
(1)

w formie pisemnej na adres: OEX E-Business Sp. z o.o.. Skrytka Pocztowa 26,
26-611 Radom 12 z dopiskiem „Program ambasadorski Zostań #JETsetterem”;
lub
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(2)

pocztą elektroniczną na adres: jetsetter@oexebusiness.com
wiadomości „Program ambasadorski Zostań #JETsetterem”.

z tematem

10.5.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres mailowy, adres
korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

10.6.

Złożone reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30
dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, a w tym terminie zainteresowani zostaną
powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji na trwałym nośniku. Przy rozpatrywaniu
reklamacji Samsung opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach
prawa.

10.7.

Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie ogranicza
praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności nie
stanowi modyfikacji przepisów o terminach przedawnienia roszczeń.

10.8.

Tryb reklamacyjny nie ogranicza Uczestnika w możliwości dochodzenia praw przed
sądami powszechnymi.

11. Dane osobowe
11.1.

Informacja na temat sposobu w jaki Samsung przetwarza dane osobowe Uczestnika w
związku z udziałem w Programie stanowi załącznik do Regulaminu.

11.2.

W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Programu,
Uczestnik jest zobowiązany przekazać aktualne dane. Aktualizacji danych należy dokonać
pocztą elektroniczną pisząc na Adres Kontaktowy.

12. Postanowienia końcowe
12.1.

Integralną część Regulaminu stanowi załącznik: informacja na temat przetwarzania
danych osobowych przez Samsung.

12.2.

Samsung zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli zmiana nie narusza praw
nabytych Uczestnika i spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
(1)

wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje
konieczność jego zmiany;

(2)

zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub
administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia
Regulaminu i skutkujących koniecznością dokonania jego zmiany;

(3)

orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy
publicznej, odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością
dostosowania Regulaminu do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub
rekomendacji;

(4)

usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Regulaminu;

(5)

konieczność przeciwdziałania naruszeniom lub nadużyciom Regulaminu;
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(6)

zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w
treści Regulaminu.

12.3.

Zmiany zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej z wyprzedzeniem wynoszącym co
najmniej 14 (czternaście) dni.

12.4.

Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej.

12.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości
email przesyłanych do niego w związku z Programem, wynikające z podania przez
Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i
ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych,
Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania, czy wiadomości od
Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane
jako spam.
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Załącznik 1 – Harmonogram

2020
Pon.

MAJ
Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

29

30

31

Czas na rejestrację do programu.

25

26

27

28
Czas na rejestrację do programu.

2020

CZERWIEC

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nd.

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

20

21

Czas na rejestrację do programu.

8

9

10

11

Potwierdzenie
wyboru 100
#jetsetterów.

15

16

17

18

19

Czas na potwierdzenie udziału w konkursie poprzez podanie danych niezbędnych do wysyłki odkurzacza.

22

23

24

Nadanie przesyłki z odkurzaczem do #jetsetterów.

29

25

26

27

28

Wysyłka nagrody
pocieszenia - voucher
na kawę do Costa
Coffee (wiadomość email).

30
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2020
Pon.

LIPIEC
Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nd.

1

2

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Sob.

Nd.

1

2

Zadanie nr 1
(Wiadomość e-mail)

6

7

8

9
Zadanie nr 2
(Wiadomość e-mail)

13

14

15

16
Zadanie nr 3
(Wiadomość e-mail)

20

21

22

23
Zadanie nr 4
(Wiadomość e-mail)

27

28

29

30

31

Zadanie nr 5
(Wiadomość e-mail)

2020
Pon.

SIERPIEŃ
Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Czas na zostawienie opinii na samsung.com o odkurzaczu Samsung Jet™.

17

18

24

25

Wybór 3 profili o
najciekawszych
materiałach o
odkurzaczu
POWERstick Jet™.

24

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

27

28

29

30

Nadanie przesyłki z
nagrodą dodatkową oczyszczaczem
powietrza Samsung
Cube.

25

26
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Załącznik 2 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samsung
1. Informacje ogólne
1.1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Samsung Electronics Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa), dalej: „Organizator”
lub „Samsung”.

1.2.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w związku z przystąpieniem do Programu.

1.3.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w następujących celach:
a) organizacja i prowadzenie Programu – podstawą przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 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
„RODO”);
b) spełnienia obowiązków Organizatora w wynikających z przepisów prawa, w
szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
podatkowych, rachunkowych i księgowych (podstawą przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do spełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) obsługi reklamacji – podstawą przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków
wynikających z przepisów prawa oraz prawnie uzasadniony interes administratora
polegający na monitorowaniu i zapewnieniu wysokiej jakości obsługi Uczestnika (art.
6 ust. 1 lit. c) i f) RODO);
d) dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO);
e) w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promocji
produktów i usług własnych oraz osób trzecich, powiązanych z przedmiotem
Programu.
Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych
osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na
realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w
szczególności przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania
w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

1.4.

W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikowi wiadomości
zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji
może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na
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przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą może zostać w dowolnym
momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Samsung lub
poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej
komunikaty marketingowe.
1.5.

1.6.

Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili,
opartych m.in. na zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach usług. Na
podstawie stworzonych profili Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty
marketingowe informujące o towarach i usługach.
W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
2. Obowiązek podania danych osobowych

2.1.
2.2.
2.3.

Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych stanowi
przeszkodę do przystąpienia do Programu.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych przekazanych przez
Uczestnika w ramach przystąpienia do Programu.
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w pkt 1
powyżej, dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom bądź kategoriom
odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Programu i
świadczenia usług w ramach Programu, przede wszystkim OEX E-Business;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung (jeżeli będzie to niezbędne do spełnienia
obowiązków ciążących na Samsung, bądź niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub korzystania z Programu);
c) podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych, w tym
podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy danych)
oraz partnerom biznesowym Organizatora;
d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa.
4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1.
4.2.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług
w ramach Programu.
Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestnika mogą być nadal przetwarzane w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizator prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 1 powyżej, a w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź
wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
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5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
5.1.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania
spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Użytkownika. Oferty
opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez
Organizatora. Oferty przesyłane będą Uczestnikowi wyłącznie w przypadku wyrażenia przez
nich zgody.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1.

6.2.

Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie
6.1. powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.samsung.pl, zgodnie z
dostępną instrukcją.
7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizator danych osobowych Uczestnika narusza
przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
9.1.

Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach Organizator gwarantuje, że odpowiedni poziom
ochrony danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z
poniższych zabezpieczeń:
a) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska
uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
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9.2.

b) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy
przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield,
którego celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim
samym poziomie, jak w Europie;
c) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują
bezpieczeństwo danych.
W ramach realizacji praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii
odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do Państw
trzecich.
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Załącznik nr 3 – Wzór protokołu przekazania nagrody

UWAGA:

Po odesłaniu podpisanego protokołu na adres jetsetter@oexebusiness.com
zostanie wysłany indywidualny kod odbioru przesyłki od kuriera.
Dostarczenie podpisanego Protokołu do Samsung Electronics Polska sp. z o.o. jest
warunkiem uznania ew. późniejszego zgłoszenia reklamacyjnego.

Protokół przekazania rzeczy w ramach udziału w Programie ambasadorskim „Zostań #JETsetterem”

Data: …………………..

Samsung: SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14,
02-676 Warszawa
Pod warunkiem przez uczestnika programu ambasadorskiego podania kodu PIN przewoźnikowi
potwierdza się przekazanie
Panu/Pani …………………………………………………………………….
zamieszkałemu ul. ……………………………………………………..

następującej rzeczy:
bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet™, model ………….. o wartości rynkowej …. zł brutto
(słownie …….)
Podanie kodu PIN przewoźnikowi i niezgłoszenie zaprotokołowanych uwag do stanu urządzenia na etapie
odbioru stanowi przyjęcie rzeczy bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Programu ambasadorskiego „Zostań #JETsetterem”
oraz akceptuję jego warunki.

Strona 19 z 20

Przyjmuję do wiadomości, że własność produktu przekazanego przez kuriera przechodzi na uczestnika
dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań szczegółowo określonych w regulaminie.

........................................................
Czytelny podpis imieniem i nazwiskiem
uczestnika programu
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