Regulamin
wypożyczenia sprzętu fotograficznego EOS R
marki Canon

§1 Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna dotycząca
wypożyczenia sprzętu fotograficznego EOS R marki Canon (dalej: „Akcja Promocyjna”).

2.

Akcja Promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Akcji
Promocyjnej.

4.

Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.

§2 Uczestnicy
Udział w Akcji Promocyjnej mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz.
1145 z późn. zm.), którzy skorzystali z możliwości wypożyczenie sprzętu fotograficznego zgodnie
z § 3 (dalej „Uczestnik”).
§3 Zasady wypożyczenia sprzętu fotograficznego
1.

Uczestnicy mogą za darmo wypożyczyć sprzęt fotograficzny na okres 3 dni w terminie od
07.01.2020 r. do 14.04.2020 r. (z wyłączeniem okresów 2-5 kwietnia i 8-15 kwietnia 2020 r.), u
następujących partnerów Canon: Cewe/Fotojoker, Fotoplus, Fotoforma oraz Cyfrowe.pl, (dalej:
„Partnerzy”).

Lista punktów Partnerów, u których można dokonać wypożyczenia sprzętu

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2.

Aby dokonać wypożyczenia Uczestnik w okresie od 07.01.2020 r. do 05.04.2020 r., za
pośrednictwem strony internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, klikając w przycisk „Biorę
udział w teście” musi uzupełnić formularz, w którym:
a) Dokonuje wyboru Partnera;
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b) Dokonuje wyboru adresu salonu wybranego Partnera, w którym nastąpi wypożyczenie
sprzętu fotograficznego;
c) Dokonuje wyboru jednego z zestawów, o których nowa w ust. 3 poniżej;
d) Dokonuje wyboru daty wypożyczenia sprzętu, zgodnie z dostępnymi terminami;
e) Podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
f)

Dokonuje akceptacji regulaminu Akcji Promocyjnej;

g)

Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

h) Fakultatywnie wyraża zgodę na przesyłanie komunikacji marketingowej,
a następnie wysyła za pomocą przycisku „Zgłoś się”.
3.

Uczestnik może wypożyczyć następujące zestawy sprzętu fotograficznego:
a) body Canon EOS R + obiektyw RF 24-105 mm F4L IS USM + adapter mocowania EF – EOS
R;
b) body Canon EOS R + obiektyw RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM + adapter mocowania EF –
EOS R;
c) body Canon EOS RP + obiektyw RF 24-105 mm F4L IS USM + adapter mocowania EF –
EOS R;
d) body Canon EOS RP + obiektyw RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM + adapter mocowania EF –
EOS R;

4.

Ilość dostępnego do wypożyczenia sprzętu jest ograniczona, tak więc podczas wypełniania
formularza na stronie internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, Uczestnik widzi czy sprzęt jest
dostępny u wybranego Partnera w wybranym przez Uczestnika terminie czy też nie jest
dostępny.

5.

Na stronie internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, Uczestnik dokonuje wyłącznie rezerwacji
sprzętu, wszelkie procedury związane z zawarciem umowy dotyczącej wypożyczenia sprzętu
fotograficznego dokonywane są u wybranego w formularzu Partnera.

6.

Szczegóły dotyczące procedury związanej z wypożyczeniem sprzętu fotograficznego np. wpłata
kaucji, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych partnerów, pod adresami:
https://wypozyczalnia.fotojoker.pl/
https://www.fotoplus.pl/wypozyczalnia-sprzetu
https://fotoforma.pl/wypozyczalnia
http://www.cyfrowe.rent/
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7.

Dany Uczestnik w terminie wskazanym w ust. 1 może dokonać tylko jednorazowego
wypożyczenia sprzętu fotograficznego, niezależne od rodzaju zestawu, który wybrał.

8.

Dane podane w formularzu na stronie internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr, muszą być
całkowicie zgodne z danymi, które zostaną wpisane do umowy wypożyczenia sprzętu
fotograficznego zawieranej u wybranego Partnera, co oznacza, że jeżeli Uczestnik w formularzu
wpisze konkretne imię i nazwisko to dokładnie te same dane muszą znajdować się w umowie
wypożyczenia, której warunkiem zawarcia jest okazanie dowodu osobistego. W przypadku jeżeli
dane osobowe podane w formularzu są inne niż dane, które powinny być wpisane do umowy
wypożyczenia sprzętu fotograficznego, Partner odmawia wypożyczenia sprzętu.

9.

Za jednego Uczestnika ma potrzeby Akcji Promocyjnej poczytuję się jedną osobę fizyczną
identyfikowaną na podstawie imienia i nazwiska w powiązaniu z numerem telefonu i adresem
e-mail podanym podczas pierwszego zgłoszenia się zgodnie z ust. 2 powyżej, niezależne od tego
czy w późniejszym czasie Uczestnik podał inne dane. W przypadku jeżeli Uczestnik wypożyczył
już sprzęt, późniejsza próba jego wypożyczenia sprzętu w ramach Akcji Promocyjnej będzie
niemożliwa, tj. Partner omawia podpisania umowy bezpłatnego wypożyczenia sprzętu w ramach
Akcji Promocyjnej.

§ 4 Ochrona danych osobowych
1.

Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych
jest w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu wypożyczenia
sprzętu fotograficznego Canon, e-mail: rodo@canon.pl. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest w tym wypadku zgoda wyrażona przez Uczestnika. Canon powierzył
przetwarzanie danych osobowych Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy
ul. Niedźwiedziej 2a oraz Partnerom którzy przetwarzają dane w celu zawarcia umowy i
wypożyczenia sprzętu. W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika podanych podczas
zawierania umowy wypożyczenia sprzętu u wybranego Partnera, Administratorem danych
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osobowych jest Partner, z którym Uczestnik zawiera umowę, a podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik.
2.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych
przez Canon danych lub związanych z nimi praw, należy kierować mailem na adres:
rodo@canon.pl

3.

Z Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa można się kontaktować w
sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących
danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl.

4.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz
prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją
Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich
dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane,
w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli
przestrzegania i egzekwowania prawa.

6.

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
wypożyczenia sprzętu fotograficznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem
możliwości wypożyczenia sprzętu fotograficznego.

7.

Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności,
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez
Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

8.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
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9.

Dane osobowe Uczestników. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z
wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych,
dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora
danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy
prawa.

§5 Postanowienia Końcowe
1.

Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników na stronie
internetowej www.canon.pl/wielkitesteosr .

2.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

3.

Uczestnik wyraża zgodę na kontakt w związku z realizacją Akcji Promocyjnej zarówno po przez
połącznia telefoniczne oraz wiadomości e-mail.

Załączniki:
Załącznik nr 1- Lista punktów Partnerów, u których można dokonać wypożyczenia sprzętu
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Załącznik nr 1 – Lista punktów Partnerów, u których można dokonać wypożyczenia sprzętu

CEWE/Fotojoker
LP.

ADRES

1.

Białystok 15-265, ul. Czesława Miłosza 2

2.

Bielsko-Biała 43-300, ul. Sarni Stok 2

3.

Bydgoszcz 85-739, ul. Fordońska 141

4.

Czeladź 41-250, ul. Będzińska 80

5.

Częstochowa 42-202, Al. Wojska Polskiego 207

6.

Gdańsk 80-264, Al. Grunwaldzka 141

7.

Gdynia 81-304, ul. Kazimierz Górskiego 2

8.

Gliwice 44-100, ul. Lipowa 1

9.

Gorzów Wielkopolski 66-400, ul. Przemysłowa 2

10.

Grudziądz 86-300, ul. Chełmińska 4

11.

Jastrzębie Zdrój 44-335, Al. Piłsudskiego 35

12.

Jelenia Góra 58-506, Al. Jana Pawła II 51

13.

Katowice 40-097, ul. 3 Maja 30

14.

Katowice 40-600, ul. T.Kościuszki 229

15.

Kędzierzyn-Koźle 47-220 , Al. Armii Krajowej 38

16.

Konin 62-510, ul. Paderewskiego 8

17.

Koszalin 75-736, ul. Paderewskiego1

18.

Kraków 30-418, ul. Zakopiańska 62 - WYSPA

19.

Kraków 31-154, ul. Pawia 5

20.

Kraków 31-346, ul. Stawowa 61

21.

Kraków 31-580, Al. Pokoju 67

22.

Krapkowice 47-300, ul. Opolska 2

23.

Lubin 59-300, ul. Gen.Władysława Sikorskiego 20

24.

Łódź 90-307, ul. Piłsudskiego15/23

25.

Łódź 91-341, ul. Pojezierska 95

26.

Olsztyn 10-748, ul. Tuwima 26

27.

Opole 45-040, Plac Kopernika 16

28.

Poznań 61-136, ul. Pleszewska 1

29.

Poznań 61-586, ul. Stanisława Matyi 2

30.

Poznań 61-693, ul. Kaspra Drużbickiego 2

31.

Rzeszów 35-001, ul. Piłsudkiego 44

32.

Słupsk 76-200, ul. Szczecińska 58

33.

Warszawa 01-460, ul. Górczewska 218

34.

Warszawa 02-326, Al. Jerozolimskie 148

35.

Warszawa -Ursynów 02 -722 Al. KEN 14

36.

Warszawa/Janki 05-090, ul. Mszczonowska 3
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37.

Warszawa/Marki 05-270, ul. Piłsudskiego 1

38.

Warszawa 03-729, ul. Targowa 72

39.

Warszawa 00-175, Al. Jana Pawła II 82

40.

Warszawa 03-144, ul. Światowida 17

41.

Warszawa 01-943, ul. Zgrupowania AK Kampinos 15

42.

Wrocław 50-159, Pl. Dominikański 3

43.

Wrocław 51-421, ul. B.Krzywoustego 126

44.

Wrocław 54-204, ul. Legnicka 58

45.

Zabrze 41-800, ul. Plutonowego R.Szkubacza 1

46.

Zielona Góra 65-735, ul. S. Batorego 128

Foto Plus
LP.

ADRES

1.

Kraków 31-116, ul. ul.Studencka 6

2.

Katowice 40-008, ul. Warszawska 36

Foto Forma
LP.
1.

ADRES
Warszawa 00-159, ul. Andersa 21

Cyfrowe.pl
LP.

ADRES

1.

Gdańsk 80-138, ul. Kartuska 149 lok. 18

2.

Warszawa 02-739, CH LAND, lokal 193 ul. Wałbrzyska 11

3.

Warszawa 01-142, ul. Sokołowska 9 lokal U34

4.

Katowice 40-010, ul. Warszawska 61

5.

Poznań 60-650, ul. Piątkowska 165
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