REGULAMIN PROMOCJI „VOD z Masterpass”
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

Organizatorem Promocji jest Onet Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763,
kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej „Organizatorem”. Promocja
dotyczy systemu płatności elektronicznych Masterpass akceptowanego przez Organizatora, pozwalającego na
dokonywanie płatności – w internecie. Wyrażenia rozpoczynające się wielka litera, a niezdefiniowane w niniejszym
Regulaminie, maja znaczenia przyjęte w Regulaminie serwisu VOD.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji „VOD z Masterpass” i jest skierowany do klientów (dalej:
„Uczestnik”), którzy realizują transakcje przy użyciu kart płatniczych wykorzystujących metodę płatności
Masterpass.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.

2.

W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci serwisu http://vod.pl/ którzy zrealizują zakup w serwisie http://vod.pl/
dokonując w tym celu transakcji płatniczej z wykorzystaniem metody płatności Masterpass przy użyciu kart
płatniczych. W celu uniknięcia wątpliwości rabat przyznawany jest w przypadku dokonania płatności za
pośrednictwem Masterpass, nie zaś za samą płatność kartą kredytową/debetową.
Promocja polega na udzieleniu rabatu do transakcji na materiały audiowizualne dostępne w serwisie http://vod.pl/
w następującej wysokości:
- Materiały oferowane w serwisie w cenie do 9,80 PLN brutto włącznie - upust 50 %
- Materiały oferowanej w serwisie w cenie od. 9,80 PLN brutto włącznie - upust 20 %

3.
4.
5.

6.

Uczestnik może skorzystać z udziału w promocji wielokrotnie, otrzymując rabat wskazany w pkt. 2 § 2 przy każdym
zakupie dostępu do materiałów audiowizualnych finalizowanej za pośrednictwem metody płatności Masterpass.
Uczestnikom biorącym udział w promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego w zamian za przyznany rabat.
Liczba transakcji dokonanych jednego dnia przez tego samego Uczestnika nie jest ograniczona. Zatem Uczestnik
promocji może wykonać dowolną liczbę transakcji zakupu materiałów audiowizualnych i otrzymać liczbę zniżek
odpowiadającą liczbie dokonanych transakcji.
Warunki i zasady składania zamówień, realizacji usług, płatności, dostawy oraz reklamacji w serwisie vod.pl określa
Regulamin serwisu VOD dostępny pod adresem https://vod.pl/pomoc/regulamin/dfc7chj
Korzystanie z Promocji i zakup dostępu do filmów w serwisie vod.pl wymaga akceptacji powyższego regulaminu
oraz niniejszego regulaminu promocji.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1.
2.
3.

Promocja trwa od dnia 01.05.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku lub do wyczerpania puli zniżek o wartości
wynoszącej łącznie 21.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
O wyczerpaniu puli zniżek Organizator poinformuje w serwisie vod.pl

§ 4. REKLAMACJE

1.

Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora Onet SA 31-462 Kraków ul. Pilotów
10 z dopiskiem: „VOD z Masterpass” bądź na adres email: kontakt@vod.pl w tytule emaila wpisując: „Promocja
VOD z Masterpass”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamacje (tj. imię, nazwisko i adres
korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres email), powód reklamacji oraz zadanie określonego
zachowania się ze strony Organizatora. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od momentu jej
wpłynięcia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście
lub za pośrednictwem emaila adekwatnie do formy w jakiej reklamacja wpłynęła do Organizatora.

§ 5. DANE OSOBOWE
1.
2.

3.
4.

5.

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997
roku, o ochronie danych osobowych (Dz .U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.
Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z
zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia
18.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych
osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Promocji.
Uczestnicy promocji podają dane dobrowolnie. Uczestnicy promocji mają dostęp (i wgląd) do danych, mogą
edytować dane (oraz je zmieniać) na stronach http://vod.pl/ w zakładce profilu Klienta, a także monitorować proces
przetwarzania danych osobowych (i wnioskować o ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych.
Dane osobowe Uczestników promocji mogą być udostępnianie spółce PayU S.A.. w celu realizacji płatności.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa
i postanowienia regulaminu serwisu VOD, przy czym w każdym przypadku pierwszeństwo mają obowiązujące
przepisy.
W przypadkach dopuszczalnych stosownie do obowiązujących przepisów i zgodnie z tymi przepisami Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa
już nabyte przez Uczestników na podstawie Regulaminu.
Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej http://vod.pl/.

