
 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej dla firmy Konsalnet 

 

I. Organizacja akcji promocyjnej. 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej dla pracowników firmy Konsalnet, którzy są użytkownikami 

platformy Nais, zwanej dalej „Akcją promocyjną”, jest Viamobile Sp. z o.o, z siedzibą w 

Warszawie przy Placu Europejskim 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, kapitał zakładowy w wysokości 620.650,00 

złotych, NIP 1131917828, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Regulamin akcji promocyjnej („Regulamin”) stanowi jego podstawę i określa prawa i 

obowiązki jego uczestników. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile 

zmiana nie ujmuje praw nabytych Uczestników. 

3. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji 

promocyjnej. 

 

II. Cel, czas trwania i zasięg terytorialny Akcji promocyjnej. 

 

1. Celem Akcji promocyjnej jest przekazanie 50 voucherów Katalogu Marzeń pierwszym 50 

pracownikom firmy Konsalnet, którzy dokonają zakupu kodu dowolnej oferty Katalogu Marzeń 

o wartości minimum 100 PLN, z wyłączeniem Gift Voucherów. 

2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w okresie od 17 grudnia 2018 do 31 stycznia 

2019 r. na stronach platformy Nais prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: 

www.app.nais.pl.  

3. Akcja promocyjna obejmuje zasięgiem Rzeczpospolitą Polską. 

 

III. Uczestnicy Akcji promocyjnej. 

 

1. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest nieodpłatne.  

2. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie pracownicy firmy Konsalnet. 

3. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być tylko osoby fizyczne, które spełnią warunki 

określone w Regulaminie i które dokonają aktywacji swojego konta na platformie Nais zgodnie 

z jej regulaminem. 

4. Uczestnictwa w Akcji promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania gift vouchera, nie można przenosić na inne osoby. 

 

IV. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej. 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest dokonanie na platformie Nais zakupu 

kodu dowolnej oferty, z wyłączeniem Gift Voucherów,  Katalogu Marzeń o wartości minimum 

100 PLN w okresie od 17 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019 r. 

2. Uczestnik, który dokonał zakupu takiego kodu, kontaktuje się z Katalogiem Marzeń pod 

adresem mailowym biuro@katalogmarzen.pl w celu otrzymania aktywowanego vouchera na 

realizację atrakcji. 3. Katalog Marzeń skontaktuje się z Nais celem weryfikacji kupującego. 

http://www.app.nais.pl/
mailto:biuro@katalogmarzen.pl


4. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na potrzeby przeprowadzenia Akcji promocyjnej, rozstrzygnięcia Akcji promocyjnej 

i wydania Nagród. Zezwolenie jest udzielane dobrowolnie, lecz jego brak lub jego wycofanie 

uniemożliwia udział w Akcji promocyjnej lub wyklucza od udziału w Akcji promocyjnej. 

 

V. Nagrody. 

 

1. Nagrodami w Akcji promocyjnej jest 50 (pięćdziesiąt) gift voucherów do wykorzystania na 

platformie Katalog Marzeń o wartości 50 zł każdy 2. Nagrody zostaną wysłane laureatom przez 

Organizatora za pośrednictwem maila w terminie do dnia 10 lutego 2019 r. 

3. O przyznaniu gift vouchera decyduje kolejność zakupu kodu na platformie Nais. 

4. Gift vouchery są ważne 12 miesięcy od momentu ich przekazania laureatom Akcji 

promocyjnej. 

5. Jeden Uczestnik Akcji promocyjnej może otrzymać w ramach Akcji promocyjnej tylko jedną 

Nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.  

6. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, czyli w 

postaci vouchera pdf na Gift Voucher 50 zł, bez możliwości ich zamiany na jakąkolwiek nagrodę 

rzeczową lub pieniężną. 

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNEJ. 

 

1. Organizator Akcji promocyjnej zapewnia należytą ochronę danych osobowych Uczestników 

Akcji promocyjnej. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Uczestników Akcji promocyjnej 

będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Organizator Akcji 

promocyjnej zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO). 

2. Organizator Akcji promocyjnej będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe Uczestników 

Akcji promocyjnej, które są niezbędne do umożliwienia przeprowadzenia Akcji promocyjnej.  

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Akcji 

promocyjnej, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania oraz odbioru Nagród oraz w celu 

opublikowania listy nagrodzonych Uczestników.  

4. Administratorem danych osobowych jest Viamobile Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie przy 

Placu Europejskim 3.  

5.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 

poprawiania.  

 

VII. Postanowienia końcowe.  

 

1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej jest dostępny na platformie Nais oraz w siedzibie 

Organizatora. 



3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego. 
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