REGULAMIN PROMOCJI
„SIGMA i Profoto – zwrot na konto”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem niniejszej promocji obiektywów SIGMA i lamp Profoto („Promocja”) oraz
fundatorem nagród jest spółka K-Consult Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, adres: ul.
Architektów 67, 81-528 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000130789 (zwana dalej
„Organizatorem”).
1.2. Promocja dotyczy każdego zakupionego produktu o wartości powyżej 3000 PLN brutto i
upoważnia do zwrotu wartości podanej na kuponie..
1.3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
1.4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oficjalnych sklepach
stacjonarnych („Sklepy stacjonarne”) oraz w Sklepach Internetowych („Sklep Internetowy”), w
których w sprzedaży znajdują się Produkty objęte Promocją.
1.5. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym na kuponie rabatowym.
1.6. Promocją objęte są Produkty Promocyjne z polskiej dystrybucji, zakupione w autoryzowanych
punktach sprzedaży detalicznej w Sklepach stacjonarnych oraz w Sklepach Internetowych
(„Punkty Sprzedaży”).
1.7. Osoby biorące udział w Promocji, poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdzają zapoznanie się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
2.1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, a więc nie w związku z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową („Uczestnik”):
a) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w pkt. 1.6. Regulaminu dokona zakupu
Produktu Promocyjnego w dowolnym Punkcie Sprzedaży, a następnie zapłaci jego cenę,
a nadto - w przypadku dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w Sklepie
Internetowym - nie skorzysta z przysługującego jej na podstawie przepisów ogólnych
prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
b) spełni warunki wskazane w pkt 2.3 -2.8. Regulaminu, w tym prześle niezbędne dane, o
których mowa w pkt 2.7 a) Regulaminu, oraz prześle numer seryjny Produktu
Promocyjnego, zgodnie z pkt 2.7 b) Regulaminu, – z zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej wraz
ze skanem lub zdjęciem dowodu zakupu oraz skanem lub zdjęciem kuponu.
2.2. W Promocji nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy
przygotowaniu i realizacji Promocji,

b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne
współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów
podmiotów wskazanych pod lit. a),
c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Promocji,
d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się
małżonków, dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo,
e) osoby nie mające rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.4. Uczestnictwo w Promocji wyłącza możliwość brania udziału w innych promocjach
organizowanych przez Organizatora w okresie trwania Promocji dotyczących sprzedaży
obiektywów marki SIGMA i lamp marki Profoto.
2.5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.
2.6. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji określone w Regulaminie otrzyma nagrodę
premiową w postaci zwrotu części ceny za nabyty Produkt Promocyjny („Nagroda”) o wartości
kwoty, która znajduje się na kuponie.
2.7. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik Promocji zobowiązany jest w terminie podanym na
kuponie zniżkowym:
a) wysłać e-mail na adres: cashback@kconsult.pl wskazując prawdziwe dane Uczestnika
wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego oraz z
czytelnym skanem lub zdjęciem otrzymanego kuponu („Zgłoszenie”); w treści e-maila
wymagane jest podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu email Uczestnika, telefonu
kontaktowego Uczestnika, numeru rachunku bankowego Uczestnika, w którym Uczestnik
posiada rachunek bankowy oraz numeru seryjnego zakupionego Produktu Promocyjnego;
po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma potwierdzenie Zgłoszenia na podany adres email, nie później niż w terminie 72h od wysłania Zgłoszenia,
2.8. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Produktu Promocyjnego
(paragon lub FV).
2.9. Po spełnieniu przez Uczestnika warunków z pkt 2.1.-2.8 Regulaminu, Organizator w terminie
do 7 dni roboczych od daty otrzymania od Uczestnika poprawnego Zgłoszenia, prześle
Nagrodę na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w treści e-maila. Przelewy realizowane
będą na rachunki bankowe prowadzone przez banki z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2.10.

Dane osobowe Uczestnika wskazane w e-mailu powinny być zgodne z danymi

osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonana wypłata Nagrody
oraz danymi osobowymi nabywcy Produktu Promocyjnego, wskazanymi na dowodzie zakupu
(o ile dane osobowe na dowodzie zakupu zostały ujawnione).
2.11.

Osoby, które nie spełniły warunków udziału w Promocji wskazanych w Regulaminie,

zostaną o tym przez Organizatora poinformowane na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

2.12.

Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

2.13.

Fundatorem Nagród przewidzianych w niniejszej Promocji jest K-Consult Sp. z o.o.

3. PODATKI
3.1. Nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez Uczestników niniejszej Promocji
są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich jednorazowa wartość
nie przekracza kwoty 760,00 zł. (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych).
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być przesyłane na adres: K-Consult Sp. z o.
o., z dopiskiem „SIGMA i Profoto – zwrot na konto” lub pocztą elektroniczną na adres:
cashback@kconsult.pl.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi przez okres trwania Promocji, o którym
mowa w pkt 1.5 Regulaminu oraz przez 30 dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu
Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania reklamacji, a w
przypadku reklamacji zgłoszonej drogą emailową - data wysłania reklamacji za
pośrednictwem poczty e-mail.
4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, jak
również opis lub wskazanie przyczyny reklamacji.
4.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem
poleconym na adres podany w reklamacji oraz – jeśli reklamacja została wysłana przez
Uczestnika pocztą elektroniczną – na adres email Uczestnika wskazanym w wiadomości
email.
4.5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie przez Organizatora.
4.6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (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 oraz zgodnie z innymi wydanymi na
jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną
danych osobowych).
5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest K-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni, adres: ul. Architektów 67, 81-528 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w

Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000130789 („Administrator”). W
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się na adres
e-mail: info@kconsult.pl
5.3. Uczestnik Promocji, w celu przeprowadzenia Promocji, udostępnia Organizatorowi swoje
dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, adres
e-mail, numer telefonu, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia
Promocji, w szczególności przyznania i przekazania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnie
reklamacji Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i udziału Uczestnika w
Promocji. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności wydania
Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji.
5.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora jeżeli jest to niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest
uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby Administratora jak również prowadzenie
marketingu i promocji własnych towarów i usług Administratora.
5.5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, czas trwania
postępowania reklamacyjnego a po jej zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do
tego zobowiązują, przez czas wskazany w przepisach prawa.
5.6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do żądania informacji na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.
6.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kconsult.pl/dealerzy oraz w
siedzibie Organizatora.
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa
polskiego.
Gdynia, dnia 22.06.2018 r

