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REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ NA NARZĘDZIE SAREHUB 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Promocja Walentynkowa” 
zwanej dalej „Promocją”, jest SARE SA. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, NIP: 
642-28-84-378, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja obejmuje możliwość wykorzystania narzędzia SAREhub (dalej: SAREhub) bezpłatnie 
na okres 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia poprzez adres mailowy Organizatora: 
walentynki@sare.pl. Dodatkowo, dla pierwszych 10 osób które zgłoszą chęć skorzystania z 
promocji oraz wdrożą co najmniej dwa scenariusze wykorzystując SAREhub rozdane zostaną 
vouchery (jedno podwójne zaproszenie) do sieci kin Cinema City, do wykorzystania na całym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 28 lutego 2017, z 
zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kc. 
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 § 2. NAGRODY 

1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 10 nagród (dalej: „Nagroda”) w postaci voucherów 
na dowolny seans filmowy w sieci kin Cinema City . Wartość pojedynczej nagrody wynosi 54,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100) brutto.  

2. O przydzieleniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń do bezpłatnego wykorzystania narzędzia 
SAREhub oraz wdrożenia dwóch scenariuszy z wykorzystaniem narzędzia SAREhub. Nagrody 
otrzyma pierwsze 10 osób, które wyślą zapytanie o wzięcie udziału w promocji na alias 
walentynki@sare.pl oraz wdroży co najmniej dwa scenariusze z wykorzystaniem narzędzia 
SAREhub. 

 § 3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu 
art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
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4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie 
trwania Promocji:  

1. Zgłosić chęć przetestowania narzędzia SAREhub poprzez adres mailowy 
walentynki@sare.pl, 

2. Wdrożyć przynajmniej dwa scenariusze z wykorzystaniem narzędzia SAREhub (w celu 
otrzymania nagrody). 

5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4.1. stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do 
Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 

6. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres podany w 
zgłoszeniu. 

7. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika bezpośrednio po stwierdzeniu przez zespół SARE, iż 
Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji. 

8. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. O prawie do Nagrody 
decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia. 

9. Organizator przewiduje również Dodatkową Nagrodę Pieniężną, jednak nie zostanie ona 
wypłacona Laureatowi Konkursu lecz pobrana (potrącona) przez Organizatora jako 
zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagród (Nagrody Głównej i Dodatkowej Nagrody 
Pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata/Uczestnika. Organizator jako 
płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
prześle podatek od Nagrody (Głównej i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej) w wysokości 10% 
łącznej wartości Nagród (Nagrody Pieniężnej i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej) do właściwego 
urzędu skarbowego. Laureat Konkursu uprawniony do otrzymania Nagrody Głównej jest 
zobowiązany podać Organizatorowi wszelkie niezbędne dane konieczne do przekazania ww. 
podatku do właściwego urzędu skarbowego. 

10. W celu uzyskania danych niezbędnych do spełnienia obowiązku podatkowego opisanego w 
ust.9 powyżej, Uczestnik, który zakwalifikowany został do otrzymania Nagrody, prześle je na 
adres walentynki@sare.pl. 

11. Dane, o których mowa w ust. 10 : 

a) imię  
b) nazwisko 
c) numer dowodu osobistego 
d) numer PESEL 
e) adres zamieszkania 
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§ 4. WYDANIE NAGRODY 

 
1. Pierwszych dziesięciu Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki opisane w §3. 
ust.4 otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną na podany w 
zgłoszeniu konkursowym adres e-mail. 
2. Nagroda w postaci dwuosobowego zaproszenia do sieci kin Cinema City zostanie 
przesłana na adres e-mail Uczestnika Konkursu, który został zakwalifikowany do jej otrzymania 
3. Uczestnikom Konkursu tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od 
Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz Nagród  przyznanych 
wedle treści Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.  
4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
Nagrody, ani też prawo do  zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak 
również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania Nagrody. Organizator zachowuje prawo do 
zmiany Nagrody na nagrodę tożsamą wartościowo. 

 § 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać 
na piśmie wysyłając je na adres SARE SA, Raciborska 35a, 44-200 Rybnik. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich 
otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem 
poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 
dochodzone przed sądem powszechnym. 

§ 6. DANE OSOBOWE 
 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach realizacji Konkursu 
oraz spełnienia obowiązku podatkowego, o którym mowa w §3 ust.9 zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 2. Administratorem danych jest Organizator. 
3. Na potrzeby zrealizowania obowiązku podatkowego opisanego w ust. Uczestnik 
uprawniony do otrzymania nagrody, zobowiązany będzie podać dane wymagane przez 
Organizatora Konkursu, zgodnie z §3. ust. 11.  
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4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów Konkursu 

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagród zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Konkursu.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród wynikłe z winy producenta. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia Nagród z przyczyn 
innych niż wina Organizatora, w szczególności z przyczyn zależnych od banku, poczty czy firmy 
kurierskiej. 

5. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z 
Konkursu.   

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sare.pl/walentynki. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 
czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych 
przez Uczestników. 
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