REGULAMIN
AKCJI SPRZEDAŻOWEJ „MUNDIAL Z PAWO”
§1
[ORGANIZATOR AKCJI]
Organizatorem akcji sprzedażowej jest PAWO- MEN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
spółką komandytową z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Generała W. Sikorskiego 23/39,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr w
rejestrze przedsiębiorców KRS 0000654322, posługującą się nr NIP 7311847860 (dalej
„Organizator”).
§2
[POJĘCIA]
1) „Akcja sprzedażowa Mundial z Pawo” zwana dalej „Akcją” – akcja promocyjna
organizowana przez Organizatora związana z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w roku
2018 r., w której udział bierze piłkarska reprezentacja Polski, skierowana do osób
dokonujących zakupów w Salonach firmowych PAWO oraz za pośrednictwem sklepu
internetowego sklep.pawo.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)
2) „Regulamin Akcji”: przedmiotowy REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻOWEJ „MUNDIAL Z PAWO”
3) „Salon Firmowy PAWO”: sklep prowadzący sprzedaż towarów handlowych Organizatora
wskazany pod adresem internetowym http://pawo.pl/salony/
4) „Uczestnik Akcji”: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która w okresie trwania Akcji jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego albo
jako przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno- prawną (w tym osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną)
dokonała zakupu w Salonach Firmowych PAWO lub w Sklepie Internetowym na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie Akcji
5) „Gadżet Kibica” – bezpłatny dodatek do zakupu, określony Regulaminem Akcji, dla
Uczestnika dokonującego zakupu towarów handlowych Organizatora w Salonie Firmowym
PAWO lub w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w Regulaminie Akcji
§3
[POSTANOWIENIA WSTĘPNE]
1) Akcja
jest
realizowana w oparciu o Regulamin Akcji na terytorium Polski i jest
skierowana do Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Akcji.
2) Akcja prowadzona jest Salonach Firmowych PAWO oraz w Sklepie Internetowym.
3) Treść Regulaminu Akcji dostępna jest w Salonach Firmowych PAWO oraz na stronie
internetowej Organizatora sklep.pawo.pl.
§4
[ZASADY AKCJI]
1) Uczestnik chcący skorzystać z Akcji powinien zapoznać się z Regulaminem Akcji.
2) Warunkami uczestnictwa w Akcji przez Uczestnika jest zakup towarów handlowych
Organizatora w Salonie Firmowym Pawo lub w Sklepie Internetowym o wartościach
określonych w niniejszym Regulaminie Akcji.
3) Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne i dobrowolne.
4) Akcja jest organizowana i przeprowadzana w terminie od dnia 14 czerwca 2018 roku do 15
lipca 2018 roku, bądź do wyczerpania zapasów Gadżetów Kibica – w zależności od tego,
która z tych okoliczności zaistnieje wcześniej (dalej „Czas trwania Akcji”).

5) Każdy Uczestnik, który dokona zakupu dowolnych towarów Organizatora w Salonie
Firmowym PAWO lub w Sklepie Internetowym w Czasie trwania Akcji, tj.:
a) zakupu towaru PAWO powyżej 399 zł brutto (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych) – otrzyma Gadżet Kibica w postaci opaski
b) zakupu towaru PAWO powyżej 599 zł brutto (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych) - otrzyma Gadżet Kibica w postaci breloczka
c) zakupy towaru PAWO powyżej 799 zł brutto (siedemset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych) – otrzyma Gadżet Kibica w postaci flagi
6) Uczestnik Promocji nie może otrzymać więcej niż jednego Gadżety Kibica podczas jednych
zakupów, nawet jeśli kwota końcowa paragonu stanowi wielokrotność kwot brutto,
podanych w pkt 6) a-c.
7) Warunkiem otrzymania Gadżetu Kibica jest zakup towarów PAWO na kwotę zgodnie w pkt
6) pkt a, b albo c, która zostanie uwidoczniona na paragonie fiskalnym.
8) Uczestnik może odmówić przyjęcia gadżetów ze względu na brak zainteresowania
tematyką Akcji.
9) Okazanie dowodu zakupu towarów PAWO na kwoty brutto wskazane w pkt 6) a-c
dokonanego w jednym z Salonów Firmowych PAWO lub w Sklepie Internetowym nie
upoważnia Uczestnika do otrzymania Gadżetów Kibica w innym Salonie Firmowym Pawo.
W oparciu o dany paragon fiskalny Uczestnik może otrzymać tylko jeden raz Gadżet Kibica
i tylko w tym miejscu (Salon Firmowy Pawo/Sklep Internetowy), w którym został dokonany
zakup towaru.
10) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż otrzymany przez niego w ramach Akcji Gadżet
Kibica nie może być przedmiotem obrotu.
11) Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji w każdej
chwili.
§5
[REKLAMACJE i ZWROTY]
1) Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji i Gadżetów Kibica mogą być składane jedynie przez
Uczestników.
2) Wszelkie reklamacje należy składać Organizatorowi w formie pisemnej z dopiskiem „Mundial z
PAWO” – na adres Organizatora wskazany na wstępie Regulaminu Akcji. Reklamacja może
być również złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: info@pawo.pl. Reklamacje będą
również przyjmowane w Salonach Firmowych Pawo.
3) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji w
formie określonej Regulaminem.
4) Reklamacje rozpatruje Organizator. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie
zgłoszonej reklamacji w formie elektronicznej lub listownie na adresy wskazane w reklamacji.
5) W razie zwrotu towaru PAWO przez Uczestnika w ramach uprawnienia przewidzianego
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na warunkach określonych regulaminami
sprzedaży obowiązującymi u Organizatora - w związku z nabyciem, którego Uczestnik otrzymał
Gadżet Kibica - Uczestnik zobligowany będzie do równoczesnego zwrotu Gadżetu Kibica w
stanie nieużywanym lub do zapłaty na rzecz Organizatora równowartości otrzymanego
Gadżetu Kibica.
6) Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PAWO - MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach,

ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice informuje, iż w razie zgłoszenia
reklamacji przez Uczestnika (Pani/Pana):














Administratorem Pani/Pana danych osobowych stanie się PAWO - MEN sp. z o. o.
sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95200 Pabianice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000654322 (dalej Organizator). Kontakt z Organizatorem możliwy jest także pod
adresem mailowym: info@pawo.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu
rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b Rozporządzenia.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na
rzecz Organizatora usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci
komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy
pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
Organizator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, a także przez okres niezbędny
dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Organizatora oraz
ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Organizatora.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania
informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one
udostępnione.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak
niezbędne dla rozpoznania reklamacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie
Akcji.
2. Niniejszy Regulamin Akcji jest dokumentem wyczerpująco określającym zasady Akcji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na
zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin obowiązuje od 14 czerwca 2018 roku.

