REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „GRAJ W ZIELONE”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej „GRAJ W ZIELONE” (dalej jako „Akcja”) jest Allegro.pl sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy w wysokości
33.016.950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798, REGON 365331553
(dalej jako „Allegro.pl”).
2. Akcja organizowana jest w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej jako
„Regulamin”).
3. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 29 lipca 2021 r. od godz. 16:00
do dnia 31 lipca 2021 r. do godz. 21:00 i podzielona jest na dziewięć 1-godzinnych przedziałów
czasowych:
a. 29 lipca 2021 r. od godz. 16:00 do godz. 17:00,
b. 29 lipca 2021 r. od godz. 18:00 do godz. 19:00,
c. 29 lipca 2021 r. od godz. 20:00 do godz. 21:00,
d. 30 lipca 2021 r. od godz. 16:00 do godz. 17:00,
e. 30 lipca 2021 r. od godz. 18:00 do godz. 19:00,
f. 30 lipca 2021 r. od godz. 20:00 do godz. 21:00,
g. 31 lipca 2021 r. od godz. 16:00 do godz. 17:00,
h. 31 lipca 2021 r. od godz. 18:00 do godz. 19:00,
i. 31 lipca 2021 r. od godz. 20:00 do godz. 21:00
(dalej łącznie jako „Sloty”, a każdy z osobna jako „Slot”).
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo jest osobą niepełnoletnią,
która ukończyła 13 rok życia ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania, przy czym czynności takiej osoby powinny być dokonane za wiedzą i zgodą
przedstawiciela ustawowego tej osoby,
c. jest uczestnikiem festiwalu Pol’and’Rock (dalej jako „Festiwal”),
d. w okresie trwania Akcji w czasie jednego ze Slotów odwiedzi miasteczko Allegro.pl na Festiwalu (dalej
jako „Strefa Allegro”),
e. w okresie trwania Akcji w czasie jednego ze Slotów wypełni w Strefie Allegro przygotowaną przez
Allegro.pl ankietę, dotyczącą automatów paczkowych Allegro.pl (dalej jako „Ankieta”)
(dalej jako „Uczestnik”).
2. Uczestnikiem Akcji nie mogą być osoby będące pracownikiem Allegro.pl lub podmiotów, które brały
udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Akcji, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w
sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie. Uczestnikiem Akcji nie
mogą być także osoby będące pracownikiem podmiotów powiązanych z podmiotami, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, w szczególności z Allegro.pl, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami
w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.
3. Allegro.pl może wykluczyć Uczestnika z udziału Akcji, jeżeli Uczestnik ten narusza postanowienia
Regulaminu lub dostarcza treści nieobyczajne, wulgarne, narusza obowiązujące przepisy prawa lub
prawa osób trzecich lub dobre imię Allegro.pl.
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§3
ZASADY AKCJI
W ramach Akcji Uczestnik, który w czasie trwania Slotu odwiedzi Strefę Allegro oraz wypełni Ankietę
otrzyma upominek, na który składać się będą allegrowy wysiewnik z ziołami, zestaw Pol’and’Rockowych
gadżetów Allegro oraz kupon rabatowy do serwisu Allegro dostępnego pod adresem https://allegro.pl
o wartości 50 zł (dalej jako „Upominek”).
W całej Akcji dostępnych będzie 720 sztuk Upominków, po 80 sztuk Upominków w każdym Slocie. Liczba
sztuk Upominków wskazana w zdaniu poprzedzającym jest łączną liczbą Upominków przewidzianych
w Akcji. Akcja dotyczy Upominków do wyczerpania ich zapasów.
Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną sztukę Upominku w całym okresie trwania Akcji.
Wypełnienie Ankiety jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
Allegro.pl oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji oraz ich
przedstawicieli (ilekroć w niniejszym par. 4 Regulaminu jest mowa o Uczestnikach Akcji należy przez to
rozumieć także ich przedstawicieli, którzy działają w ich imieniu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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) (dalej jako „RODO”).
Uczestnik Akcji może zwrócić się do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych,
jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Allegro.pl. Oto jego dane
kontaktowe: adres e-mail: iod@allegro.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z
o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
Dane Uczestników Akcji przetwarzane są przez Allegro.pl dla celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Akcji, a także dla celów kontaktowania się z Uczestnikami, w tym w związku ze
składanymi przez nich reklamacjami, także dla celów archiwalnych i zapewnienia rozliczalności
wykonania obowiązków Allegro.pl wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Uczestników Akcji jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Allegro.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z przepisami RODO. W przypadku Uczestników Akcji - podanie danych
osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji, ale jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie
danych osobowych wyklucza możliwość udziału w Akcji, jednakże nie pociąga za sobą innych
konsekwencji prawnych.
Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Allegro.pl zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do
przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych,
prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania,
prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Allegro.pl do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.
Dane Uczestników Akcji będą udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC
z siedzibą w Mountain View, USA z związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi
wchodzących w skład Google Workspace oferowanych przez ten podmiot. Allegro.pl działa zawsze
w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie
standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom
przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję
Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Allegro.pl zwracając się na adres: iod@allegro.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik 5 do regulaminu
serwisu Allegro, dostępnego pod adresem https://allegro.pl, dostępnego pod adresem
https://allegro.pl/regulamin.
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§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie do dnia 14 sierpnia
2021 r. wyłącznie przez formularz dostępny pod adresem:
https://allegro.pl/pomoc/kontakt?subjectId=517305f2-5ea1-4b3b-9080-d4cc960ab6a1.
Reklamacje wpływające po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, a także opis i powód
reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Allegro.pl, chyba że
zajdzie konieczność uzupełnienia lub wyjaśnienia treści reklamacji - w takim przypadku termin ten
biegnie od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści reklamacji.
Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym adres e-mail.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Allegro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie
mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych, ani pogarszających warunki obecnych Uczestników, ani też
wpływać na prawa nabyte w ramach Akcji. Zmiana następuje poprzez opublikowanie Regulaminu
w nowym brzmieniu, ze wskazaniem wprowadzonych zmian.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub w
inny sposób prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy.
Regulamin dostępny jest na stronie https://polandrock.allegro.pl.

