Regulamin
akcji promocyjnej cashback pod nazwą
„Kuchenna promocja Beko”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa
akcja promocyjna cashback pod nazwą: „Kuchenna promocja Beko” (dalej: „Akcją
Promocyjną Cashback”).

2.

Organizatorem Akcji Promocyjnej Cashback jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512,
posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON
01637528800000, tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29, zwana dalej
„Organizatorem”.

3.

Podmiotem zlecającym Akcję Promocyjną Cashback jest Beko S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-73-573, REGON 013222874,
nr BDO 000034099 (dalej: „Beko”).

4.

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej Cashback.

5.

Akcja Promocyjna Cashback jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6.

Akcja Promocyjna Cashback trwa od 25 lipca 2022 r. do 6 lutego 2023 r. (czas trwania
Akcji Promocyjnej Cashback wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres
sprzedaży określonych w § 3 ust. 1 Produktów Promocyjnych trwa od 25 lipca 2022 r.
do 31 października 2022 r., a okres przyjmowania Zgłoszeń trwa od 25 lipca 2022 r.
do 13 listopada 2022 r. lub do wyczerpania puli nagród.

7.

Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Akcji Promocyjnej Cashback
sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie (dalej: „Komisja”).

8.

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej Cashback jest osoba, o której mowa w § 2
Regulaminu.
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9.

Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do
Akcji Promocyjnej Cashback. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej Cashback
zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.

10.

Udział w Akcji Promocyjnej Cashback i podanie związanych z tym danych, w tym
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Akcji Promocyjnej
Cashback.
§2
Uczestnicy

1.

Udział w Akcji Promocyjnej Cashback mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły
18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty
Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1360) (dalej: "Uczestnicy").

2.

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej Cashback jest podmiot spełniający wymagania
określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego Zgłoszenia do Akcji
Promocyjnej Cashback zgodnie z § 3.

3.

Udziału w Akcji Promocyjnej Cashback nie mogą brać pracownicy i członkowie
rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny
pracowników Beko.

4.

W Akcji Promocyjnej Cashback nie mogą brać udziału osoby nabywające Produkty
Promocyjne zdefiniowane w § 3 ust. 1 w prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej lub zawodowej.

5.

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§3
Zasady Akcji Promocyjnej Cashback,
dokonywanie Zgłoszeń

1.

Produktami Promocyjnymi w Akcji Promocyjnej Cashback są produkty marki Beko,
enumeratywnie wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: „Produkty
Promocyjne”).

2.

Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy dokonać zakupu jednego z poniższych
zestawów promocyjnych, składającego się z Produktów Promocyjnych:
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LP.

NAZWA
KATEGORIE PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH
ZESTAWU
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU
PROMOCYJNEGO PROMOCYJNEGO

1.

ZESTAW
PROMOCYJNY I

Piekarnik + Płyta grzewcza

2.

ZESTAW
PROMOCYJNY II

Piekarnik + Płyta grzewcza + Lodówka do zabudowy

3.

ZESTAW
PROMOCYJNY III

Piekarnik + Płyta grzewcza + Lodówka do zabudowy
+ Okap + Mikrofala do zabudowy

4.

ZESTAW
PROMOCYJNY IV

Piekarnik + Płyta grzewcza + Lodówka do zabudowy
+ Okap + Mikrofala do zabudowy + Zmywarka do zabudowy

(dalej: „Zestaw Promocyjny”). Przez Płytę grzewczą, o której mowa powyżej rozumie
się płytę indukcyjną lub płytę gazową.
3.

4.

Uczestnik w celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Cashback musi spełnić łącznie
następujące warunki:
a)

dokonać w okresie od 25 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r. (dalej: Okres
Sprzedaży Promocyjnej”), jednorazowego (na jednym Dowodzie Zakupu)
zakupu Zestawu Promocyjnego;

b)

zachować paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej, potwierdzający zakup Zestawu
Promocyjnego (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)

dokonać w okresie od 25 lipca 2022 r. do 13 listopada 2022 r. (dalej: „Okres
Przyjmowania Zgłoszeń”) prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Akcji
Promocyjnej Cashback na stronie internetowej: www.kuchennapromocjabeko.pl
(dalej: „Strona Internetowa”).

Zgłoszenie do Akcji Promocyjnej Cashback polega na zupełnym i poprawnym
uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego na Stronie Internetowej (dalej: „Formularz
Zgłoszeniowy”) poprzez:
a)

wpisanie następujących danych:
i.

imienia;

ii.

nazwiska;

iii.

adresu e-mail;

iv.

powtórzenia adresu e-mail;

v.

telefonu kontaktowego;
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vi.

numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma wydanie Nagrody,
o której mowa w § 4;

vii.

nazwy banku;

viii. numerów seryjnych Produktów Promocyjnych zakupionych w ramach
Zestawu Promocyjnego;
b)

zaznaczenie, czy zakup Zestawu Promocyjnego nastąpił w sklepie stacjonarnym
czy internetowym;

c)

zaznaczenie zakupionego Zestawu Promocyjnego;

d)

dokonanie wgrania zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu (plik musi spełniać
następujące wymagania: format: .jpg, .png, .pdf oraz maksymalny rozmiar pliku:
6 MB);

e)

dokonanie wgrania zdjęć tabliczek znamionowych Produktów Promocyjnych
(pliki muszą spełniać następujące wymagania: format: .jpg, .png, .pdf oraz
maksymalny rozmiar pliku: 6 MB);

f)

dokonanie wgrania zdjęć zamontowanych Produktów Promocyjnych (pliki muszą
spełniać następujące wymagania: format: .jpg, .png, .pdf oraz maksymalny
rozmiar pliku: 6 MB);

g)

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;

h)

wysłanie Formularza Zgłoszeniowego poprzez dedykowany przycisk.

(dalej: „Zgłoszenie”).
5.

Pula Nagród została określona w § 4 ust. 4 poniżej i jest ograniczona. Zgłoszenia
kwalifikowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu, z zastrzeżeniem, że w przypadku
wystąpienia przez Organizatora z żądaniem przedłożenia przez Uczestnika
dodatkowych dokumentów, oświadczeń lub Dowodów Zakupu, Zgłoszenie takie zostaje
zakwalifikowane zgodnie z datą wpływu do Organizatora dodatkowych dokumentów,
oświadczeń lub Dowodów Zakupu.

6.

Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do
weryfikacji w formie komunikatu wyświetlonego na Stronie Internetowej. Informacja
o przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji jest również wysyłana na adres e-mail Uczestnika
wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Dodatkowo, po wysłaniu Zgłoszenia
Uczestnik będzie mógł wypełnić anonimową ankietę dotyczącą sposobu uzyskania
informacji
o Akcji Promocyjnej Cashback przez Uczestnika. Wypełnienie ankiety jest fakultatywne
i nie jest ona przypisywana do konkretnego Zgłoszenia, w tym do danych osobowych
podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Wypełnienie ankiety nie wpływa na prawo
Uczestnika do uzyskania Nagrody, o której mowa w § 4 poniżej.
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7.

Jeden Uczestnik może dokonać tylko 1 (słownie: jednego) Zgłoszenia do Akcji
Promocyjnej Cashback i uzyskać prawo tylko do 1 (słownie: jednej) Nagrody, o której
mowa w § 4.

8.

Jeżeli Uczestnik dokona kilku Zgłoszeń, Organizator, przy uwzględnieniu zasad
określonych w Regulaminie, przyzna Nagrodę (o której mowa w § 4 poniżej) co do tego
Zgłoszenia, które wpłynęło do Organizatora jako pierwsze, przy czym brana jest pod
uwagę data wpływu na serwer Organizatora.

9.

Z tytułu danego Dowodu Zakupu można wystąpić tylko raz o dokonanie zwrotu
w Akcji Promocyjnej Cashback. Jeśli Organizator stwierdzi, że Uczestnicy posługują
się tymi samymi Dowodami Zakupu w celu ominięcia ograniczeń przewidzianych
w Regulaminie, tracą prawo do Nagrody.

10.

Zwrot środków pieniężnych nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku odstąpienia
przez Uczestnika od umowy sprzedaży chociażby jednego Produktu Promocyjnego,
wchodzącego w skład Zestawu Promocyjnego.

11.

Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę
fizyczną, niezależnie od danych jakie wskazuje w Akcji Promocyjnej Cashback.

12.

Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagrody.

13.

Dowód Zakupu potwierdza zakup Zestawu Promocyjnego składającego się z Produktów
Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące
warunki:

14.

a)

jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują,
prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Sprzedaży
Promocyjnej i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)

nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów Zakupu;

c)

zawiera nazwy (rodzaje) Produktów Promocyjnych, tj. słowo lub skrót
pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych wskazanych
w Załączniku nr 1, tworzących Zestaw Promocyjny, o którym mowa w ust. 2.
Jeśli na Dowodzie Zakupu nie widnieje słowo lub skrót pozwalające stwierdzić
powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż Dowód Zakupu
potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu
i podpis pracownika na odwrocie paragonu/faktury VAT);

d)

data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie Sprzedaży
Promocyjnej, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 25 lipca 2022 r.
o godzinie 00:00:00.

Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń

UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl

informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia
ograniczeń określonych w Regulaminie, Komisja może je wykluczyć z Akcji
Promocyjnej Cashback. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego
ww. metody z Akcji Promocyjnej Cashback. Komisja zastrzega sobie również prawo do
wykluczenia tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni
postanowienia Regulaminu, bądź wpływają na przebieg Akcji Promocyjnej Cashback
w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
15.

Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Dowodów Zakupu
zgłoszonych do Akcji Promocyjnej Cashback oraz do żądania dodatkowych
dokumentów i oświadczeń niezbędnych do wydania Nagrody. Dowód Zakupu
potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych w ramach Zestawu Promocyjnego
musi być przechowywany przez Uczestnika w całości, ma być czytelny i niezniszczony,
pozwalający na weryfikację autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na
skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków
wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Akcji Promocyjnej
Cashback Uczestnika, który się takim Dowodem Zakupu posłużył. Weryfikacja może
być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez
Uczestnika do dnia 25 listopada 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do
przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu. W przypadku
przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia dodatkowych dokumentów
lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Akcji Promocyjnej Cashback oraz
Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik
musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia
wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wezwania przez
Komisję do przedstawienia dokumentów/oświadczeń poprzez wysyłkę ich oryginałów
przesyłką pocztową lub kurierską, dokumenty te muszą zostać dostarczone na adres
Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie
9 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do
przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest e-mailowo na adres e-mail wskazany
w Formularzu Zgłoszeniowym lub telefonicznie na numer telefonu wskazany
w Formularzu Zgłoszeniowym.

16.

W Akcji Promocyjnej Cashback honorowany jest wyłącznie Dowód Zakupu będący
oryginalnym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
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§4
Nagrody w Akcji Promocyjnej Cashback
1.

Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora w Akcji
Promocyjnej Cashback wynosi: 678.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem
tysięcy i 00/100) brutto.

2.

Nagrodami w Akcji Promocyjnej Cashback jest zwrot części środków pieniężnych
brutto jakie Uczestnik przeznaczył na zakup Zestawu Promocyjnego (dalej:
„Nagroda”). Wysokość zwrotu uzależniona jest od zakupionego Zestawu
Promocyjnego, zgodnie z następującym schematem:
L.P.

NAZWA ZESTAWU
PROMOCYJNEGO

WYSOKOŚĆ
ZWROTU

1.

ZESTAW PROMOCYJNY I

400 zł

2.

ZESTAW PROMOCYJNY II

650 zł

3.

ZESTAW PROMOCYJNY III

900 zł

4.

ZESTAW PROMOCYJNY IV

1200 zł

3.

Wartość Nagrody nie jest uzależniona od kwoty wydanej przez Uczestnika na zakup
Zestawu Promocyjnego.

4.

Organizator przewidział łącznie w Akcji Promocyjnej Cashback:

5.

a)

600 (słownie: sześćset) Nagród w postaci zwrotu środków w wysokości 400,00 zł
(słownie: czterysta złotych i 00/100) brutto.

b)

480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) Nagród w postaci zwrotu środków
w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto.

c)

60 (słownie: sześćdziesiąt) Nagród w postaci zwrotu środków w wysokości
900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych i 00/100) brutto.

d)

60 (słownie: sześćdziesiąt) Nagród w postaci zwrotu środków w wysokości
1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100) brutto.

Wobec faktu, iż Nagrody w niniejszej Akcji promocyjnej Cashback wydawane są
podmiotom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
z uwagi na wartość Nagrody określoną w ust. 4 powyżej oraz treść art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1128), Nagroda będzie stanowiła po stronie Uczestnika dochód
zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
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§5
Przyznanie i wydanie Nagród
1.

Organizator dokonuje weryfikacji Zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu jego wpływu na serwer dedykowany obsłudze Akcji Promocyjnej Cashback,
jednakże nie później niż do dnia 25 listopada 2022 r.

2.

Organizator, przed wydaniem Nagrody, zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji,
czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W zakresie procedury
i terminów stosuje się postanowienia § 3 ust. 15.

3.

Jeżeli Uczestnik spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie i nie została
wyczerpana pula Nagród, o której mowa w § 4 ust. 4 powyżej, otrzymuje on Nagrodę
odpowiadającą zakupionemu Zestawowi Promocyjnemu, zgodnie z § 4 ust. 2. Wydanie
Nagrody w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia
przesłania Zgłoszenia spełniającego warunki, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, nie później niż do dnia 13 grudnia 2022 r.

4.

W przypadku, gdy Organizator zwrócił się do Uczestnika na podstawie § 3 ust. 15
o przedstawienie dodatkowych dokumentów, oświadczeń lub Dowodów Zakupu,
a Uczestnik przedstawił wymagane przez Organizatora dokumenty, oświadczenia lub
Dowody Zakupu w wyniku czego Organizator pozytywnie zweryfikował Zgłoszenie
Uczestnika i jeżeli nie została wyczerpana pula Nagród, o której mowa w § 4 ust. 4
powyżej, wydanie Nagrody nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia
doręczenia do Organizatora dodatkowych dokumentów, oświadczeń lub Dowodów
Zakupu, nie później niż do dnia 22 grudnia 2022 r.

5.

W przypadku wyczerpania puli Nagród przypisanej do danego Zestawu Promocyjnego
przy jednoczesnym braku wyczerpania puli Nagród przypisanych do innych Zestawów
Promocyjnych, Uczestnik, który spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie
otrzyma zwrot części środków w wysokości przypisanej do innego Zestawu
Promocyjnego, jednakże jedynie o wartości niższej niż ta, którą otrzymałby, gdyby pula
Nagród przypisana do zakupionego przez niego Zestawu Promocyjnego nie była
wyczerpana. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik otrzyma
Nagrodę o wartości najbardziej zbliżonej do tej, która wynika z dokonanego przez niego
zakupu Zestawu Promocyjnego.
Przykład 1:
Uczestnik dokonał zakupu Zestawu Promocyjnego III i dokonał prawidłowego
Zgłoszenia do Akcji Promocyjnej Cashback. Pula Nagród przypisanych do Zestawu
Promocyjnego III została wyczerpana. Pula Nagród przypisanych do Zestawów
Promocyjnych II nie została wyczerpana. Uczestnik otrzyma więc Nagrodę przypisaną
pierwotnie do Zestawu Promocyjnego II.
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Przykład 2:
Uczestnik dokonał zakupu Zestawu Promocyjnego IV i dokonał prawidłowego
Zgłoszenia do Akcji Promocyjnej Cashback. Pula Nagród przypisanych do Zestawu
Promocyjnego IV została wyczerpana. Pula Nagród przypisanych do Zestawów
Promocyjnych III i II również została wyczerpana. Nie wyczerpano puli Nagród
przypisanych do Zestawu Promocyjnego I. Uczestnik otrzyma więc Nagrodę przypisaną
pierwotnie do Zestawu Promocyjnego I.
6.

W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnik, na adres e-mail wskazany
w Formularzu Zgłoszeniowym, otrzymuje informację o pozytywnym zweryfikowaniu
jego Zgłoszenia.

7.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik
informowany jest o niej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym.

8.

Uczestnik może uzyskać informacje o statusie weryfikacji na Stronie Internetowej
poprzez funkcjonalność „Status Twojego Zgłoszenia”, udostępnioną w Zakładce
„Zasady”. W tym celu Uczestnik musi podać numer telefonu oraz adres e-mail podany
podczas dokonywania Zgłoszenia w Formularzu Zgłoszeniowym.

9.

Wydanie Nagrody nastąpi za pośrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku
bankowego wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym podczas
dokonywania Zgłoszenia. Nagrody wydawane są wyłącznie na numery rachunków
w bankach prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.2021
poz. 2439).

10.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania zwrotu środków
pieniężnych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, tj. podania przez
Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych lub kontaktowych. Jeżeli z tego
powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on
prawo do zwrotu środków pieniężnych.

11.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie Nagrody
w postaci zwrotu części środków pieniężnych, nie oznacza przyznania przez
Organizatora lub Beko, że Produkty Promocyjne posiadają jakiekolwiek wady fizyczne,
są niezgodne z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika
dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2021 poz. 275) lub jakichkolwiek innych roszczeń
związanych z Produktami Promocyjnymi.

UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl

12.

Poprzez „Zwycięzców” na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się Uczestników,
których Zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane.
§6
Dane osobowe

1.

Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej Cashback 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 2019 r. poz. 1781).

2.

Współadministratorami danych osobowych są:
a)

Podmiot Zlecający Akcję Promocyjną Cashback tj. Beko S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000078147,
NIP 525-20-73-573, REGON 013222874, nr BDO 000034099 (dalej: „Beko”),
oraz

b)

Organizator Akcji Promocyjnej Cashback tj. Unique One sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy
100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000,
tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29.

3.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji Akcji Promocyjnej Cashback.
Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych
w ramach Akcji Promocyjnej lub związanych z nimi praw należy kierować pisemnie na
adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa lub mailem na
adres: dane@uniqueone.pl.

4.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Beko
wykraczających poza zakres ust. 3 powyżej, prosimy o kontakt z powołanym w Beko
inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor.rodo@beko.com.pl.
Z inspektorem można się również skontaktować wysyłając korespondencję na adres
korespondencyjny Beko.
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5.

Przetwarzane dane zgromadzone w ramach realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej
Cashback będą przetwarzane w następujących celach:
•

wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy zawartej
w wyniku akceptacji niniejszego Regulaminu. Podstawę prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b 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 („RODO”);

•

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów
obejmujących:
a)
b)
c)
d)
e)

•

weryfikowanie zgodności Formularza i Zgłoszeń z Regulaminem Akcji
i rozpatrywanie reklamacji;
przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych;
zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii
Zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności;
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
wewnętrzne cele biznesowe, wewnętrzny lub zewnętrzny audyt, w ramach
wewnętrznych rozliczeń Współadministratorów, weryfikacja zgodności
z procedurami wewnętrznymi Współadministratorów;

spełnienie obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów
prawa podatkowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązków prawnych, którym podlegają Współadministratorzy – w tym zakresie
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6.

Osobie, której dane dotyczą 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 ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec
przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane przez Organizatora instytucji
finansowej która odpowiadać będzie za realizację przelewów środków. Instytucji
finansowej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji
przelewu środków. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź
mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Współadministrator
danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji
publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
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8.

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Cashback lub (w przypadku Uczestników
składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych
skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Cashback oraz
(w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku
Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

9.

Współadministratorzy 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.

10.

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.

11.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
związany z prowadzeniem dokumentacji księgowo-rozliczeniowej. W pozostałym
zakresie Dane Osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
W przypadku ewentualnego sporu sądowego Dane Osobowe będą przechowywane
co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie.
§7
Postępowanie reklamacyjne

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej Cashback mogą być zgłaszane
do 23 stycznia 2023 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo
do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji Promocyjnej Cashback.

2.

Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres Organizatora tj.
Unique One Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, z dopiskiem „Kuchenna
promocja Beko - reklamacja” lub wiadomością e-mail wysłaną na adres:
kontakt@kuchennapromocjabeko.pl i powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres
uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

3.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

4.

Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za
pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą listów
poleconych lub przesyłek kurierskich, a w przypadku reklamacji wniesionych za
pomocą wiadomości e-mail, wiadomością e-mail z adresu:
kontakt@kuchennapromocjabeko.pl, wysłaną na adres z którego została nadana
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(chyba, że w reklamacji został podany inny adres do korespondencji), najpóźniej w
terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5.

Niezależnie od powyższych postanowień, osoba zgłaszająca reklamację ma prawo
dochodzić swoich roszczeń także przed sądem powszechnym.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin wraz z Załącznikami w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu na
Stronie Internetowej tj. www.kuchennapromocjabeko.pl oraz www.uniqueone.pl

2.

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

3.

Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na kontakt Organizatora
w związku z realizacją Akcji Promocyjnej Cashback, zarówno poprzez wiadomości
e-mail oraz kontakt telefoniczny.

4.

Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Akcji
Promocyjnej Cashback.

5.

W sprawach związanych z Akcją Promocyjną Cashback można kontaktować się
z Organizatorem:

a) wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@kuchennapromocjabeko.pl;
b) korzystając z zakładki kontaktowej na Stronie Internetowej
tj. www.kuchennapromocjabeko.pl
c) nawiązując połączenie z infolinią Organizatora działającą w dni robocze
w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu: 22 871 99 23 (opłata za
połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
6.

W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem świąt.
Załączniki
Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych
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Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

KATEGORIA PRODUKTOWA
LODÓWKA
LODÓWKA
LODÓWKA
LODÓWKA
LODÓWKA
LODÓWKA
LODÓWKA
LODÓWKA
MIKROFALA
MIKROFALA
MIKROFALA
MIKROFALA
MIKROFALA
MIKROFALA
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
OKAP
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
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OZNACZENIE MODELU
BCNA306E42SN
BCNA275E31SN
BCNA275E32SN
BCNA275E4SN
BCNA306E3SN
BCNA306E4SN
BCNE400E40SN
BCNE400E50SHN
BMCB25433BG
BMCB25433X
BMGB20212B
BMGB25333BG
BMGB25333X
BMOB20231BG
HCA62320B
HCA62321B
HCA62420B
HCA62541B
HCA62541W
HCA63420B
HCA63640B
HCA93640BH
HCB63741BX
HNT61110X
HNT61110XH
HNT61210X
HNT61310X
HNT62210B
HNT62340B
HNU51311S
HNU51311SH
HNU61422B
HNU61425B
BBCW13400X
BBCW17400B
BBIM11300XFP
BBIM13300DXPSE
BBIM13300XPE
BBIM13400XCS
BBIM13400XPSE

PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PIEKARNIK
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA GAZOWA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
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BBIM13400XPSWE
BBIM134N0XP
BBIM17300BPS
BBIM17400BP
BBIM17400BPSE
BBIM17400BS
BBIMM13300XPSE
BBIMM13400XCSW
BBIMM13400XMSWE
BBIMM13500XMSW
BBIR17300BCS
BBIS12300XDE
BBIS13300XMSE
BBIS13400XC
BBIS13400XMSE
BBIS17300BCS
BBIS17300BPSE
BBIS17400BC
BBIS17400BMSE
BBIS18300XCSE
BBIM13400XS
HIAL75235SX
HIAW64225SX
HIAW64235SX
HILG64222S
HILG64225S
HILG64235S
HILG642C5SB
HILL75235S
HILW64122S
HILW64122SW
HILW64222S
HILW64225SW
HILW64225SZG
HILW64235S
HILW64325SB
HIYG64225SBOP
HIYG64225SXOP
HDMI32400DT
HIC64400E
HIC64401
HII64200FMT
HII64200FMTR

PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
PŁYTA INDUKCYJNA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
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HII64200FMTW
HII64200FMTZG
HII64200MT
HII64202FMT
HII64202MTB
HII64205F2MT
HII64205MTB
HII64206F2MT
HII64400MT
HII64401MT
HII64401MTX
HII64402MTX
HII64430GT
HII64500UFT
HII64700UFT
HII64720UF2T
HII64730UFT
HII64801F2HT
HII64822UFT
HII64851FHT
HII68811NT
HII74700UF
HII84800FHT
HII85720UFT
HII85770UFT
HII88810NTX
HIXI64700UF
HIXI84700UF
BDIN38646MD
BDIN28645D
BDIN38531D
BDIN38640D
BDIN38643C
BDIN38644D
BDIN38645D
BDIN38646D
BDIN38647C
BDIN38650C
BDIN38660C
BDIN39640A
BDIS38040A
BDIS38040Q
BDIS38042Q

ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
ZMYWARKA
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BDIN38521Q
DIN48533
DIN28433
BDIS38120Q
DIS28120
DIN28424
MDIN48523AD
DIN28431
DIN28421
DIN28422
BDIN38523Q

