
REGULAMIN PROMOCJI SMARTBAND OD OXYNET II

§1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „SMARTBAND OD OXYNET II” zwanej dalej „Promocją” jest
OXYNET S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000658451, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 4 068
704,00, NIP 7822550871, REGON 302151490, zwana dalej „Organizatorem”.

§2. Postanowienia ogólne
1. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej
zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.07.2021 r. i trwa do odwołania.
3. Regulamin Promocji jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora,
b) w Biurze Regionalnym Organizatora pod adresem ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław,
c) na stronie internetowej www.oxynet.pl/lista-aktualnosci
4. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( t.j.
Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn. zm).

§3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. Uczestnik Promocji musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium RP.
3. Uczestnik Promocji musi znajdować się w zasięgu świadczenia usług dostępu do
Internetu Operatora, w technologii światłowodowej lub radiowej.
4. Z udziału w Promocji wyłącza się osoby:
a) będące pracownikami Organizatora lub wykonujące usługi na rzecz Organizatora na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
b) najbliższych członków rodzin osób, o których mowa w lit. a powyżej.
5. Przez najbliższych członków rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. c powyżej, rozumie
się:
a) małżonków,
b) krewnych i powinowatych – do 2 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa,
c) osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
d) osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
6. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z
Regulaminem i jego akceptacją.

§4. Zasady Promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla nowych Abonentów na usługi dostępu do Internetu
Oxynet S.A.
2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik musi spełnić warunki Promocji polegające na:



a) zapisaniu się i skutecznym podłączeniu na usługę dostępu do Internetu w jednej z
aktualnych ofert Operatora,
b) okazaniu lub przesłaniu mailowo, na adres bok@oxynet.pl , z zachowaniem ochrony
danych osobowych, skanu lub zdjęcia ważnej lub kończącej się umowy na usługę dostępu
do Internetu stacjonarnego lub mobilnego u innego Operatora telekomunikacyjnego
świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Za nowych Abonentów sieci Oxynet nie będą uznawane osoby, którym Organizator
zaprzestał świadczenia usług telekomunikacyjnych w związku z zaległościami tych osób w
płatnościach.
4. Za ważne lub kończące się umowy u innych Operatorów nie uznaje się umów, których
okres obowiązywania skończył się wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem Promocji.
5. Nagrody otrzyma pierwszych 30 uczestników Promocji, którzy spełnią warunki Promocji
opisane w §4 ust. 2.
6. Zapisy na usługę będą prowadzone poprzez infolinię oraz u Przedstawicieli Organizatora.
7. Nagrody w Promocji będą wydawane Uczestnikom na bieżąco,przez pracowników
Organizatora po skutecznym podłączeniu usługi w miejscu instalacji, wraz z podpisaniem
przez Uczestnika protokołu odbioru nagrody.
8. W przypadku odstąpienia w terminie 14 dni od zawartych umów abonenckich przez
Uczestnika nagroda podlega zwrotowi do Organizatora. W przypadku niezwrócenia nagrody
w terminie 7 dni od odstąpienia Uczestnik zostanie obciążony przez Organizatora kosztem
zakupu nagrody.

§5. Nagrody
1. Nagrodę dla każdego z pierwszych 30 Uczestników Promocji, o których mowa §4 ust.5
stanowi smartband Xiaomi mi band 4/4C czarny,  o wartości 59 zł brutto.
2. Nagrody nie mogą być, na żądanie Uczestnika, wymienione na ekwiwalent pieniężny, ani
na inną formę rekompensaty.

§6. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje w zakresie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez cały okres trwania
promocji, oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres
marketing@oxynet.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Biura Regionalnego
Organizatora podany w § 3 Regulaminu lub osobiście w Biurze Regionalnym Organizatora.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację,
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z
uzasadnieniem.
4. Wraz z Nagrodą Uczestnikowi zostają wydane dokumenty gwarancyjne, które stanowią
podstawę ewentualnych roszczeń wobec producenta.

§7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1781 ze zm.).
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2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przeprowadzane w celu przeprowadzenia
Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do dostępu do swoich
danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do
organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa
podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji i odbiór Nagrody.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji oraz
rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a po zakończeniu Promocji i rozpatrzeniu ewentualnej
reklamacji – przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§8. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody
na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich
materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie
Promocji oraz relacje z jego przebiegu na stronie internetowej OXYNET S.A.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany
terminu, ogłoszenia wyników Promocji, odbioru Nagród, a także odwołania Promocji, bez
podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego


