REGULAMIN PROMOCJI FUJIFILM Instax
– Dodatkowa gwarancja na urządzenia Instax
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania promocji pt.
„Dodatkowa gwarancja na urządzenia Instax” (dalej: Promocja).
1.2. Organizatorem i realizatorem Promocji jest spółka FUJIFILM Europe GMBH
z siedzibą Heesenstr. 31, 40549 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec , wpisanym
do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Düsseldorfie, numer HRB 10639,
USt – ID Nr. DE119264068, E119264068, działająca poprzez swój oddział w Polsce:
FUJIFILM Europe GmbH (sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie
(02-486) Al. Jerozolimskie 178, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000347504, NIP: 1070015355, REGON : 0142214461 (dalej: Organizator lub
Realizator).
1.3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
działająca za zgodą swojego opiekuna, nie będąca pracownikiem lub osobą
z najbliższej rodziny pracownika Organizatora (dalej: Uczestnik).
1.4. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie.
1.5. Promocja jest realizowana na terytorium Polski od dnia 2 czerwca 2020 r. do dnia
31 sierpnia 2020 r.
2. Uczestnicy i zasady przystąpienia do Promocji
2.1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 01
lipca 2018 r. dokonały zakupu oznaczonych w pkt. 3 produktów Fujifilm oraz dokonały
mailowego zgłoszenia tego faktu, zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
2.2.1. wcześniejsze dokonanie zakupu jednego lub kilku produktów wskazanych w pkt.
3 regulaminu, do użytku prywatnego Uczestnika, tj. w sposób nie związany z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.2.2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr
1 i utrzymanie tej zgody przez cały okres udzielonej w ramach promocji
dodatkowej gwarancji;
2.2.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych i ofert
handlowych zgodnie z załącznikiem nr 2 i utrzymanie tej zgody przez cały okres
udzielonej w ramach promocji dodatkowej gwarancji;
2.2.4. zarejestrowanie na stronie internetowej Organizatora: instax.pl/gwarancja,
najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r., zgłoszenia zawierającego co najmniej: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane zgłaszanego urządzenia, jego numer
seryjny oraz skan lub zdjęcie dowodu sprzedaży. Dokonanie zgłoszenia jest
równoznaczne z wyrażeniem zgód wskazanych w pkt. 2.2.2 oraz 2.2.3;
2.2.5. zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień;
2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.4. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2.5. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych
własnych, w tym numeru telefonu posiadającego możliwość odbioru wiadomości.
2.6. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy FUJIFILM, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się:
małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. Produkty objęte promocją
3.1. Promocją objęte są wszystkie urządzenia Instax zakupione nie wcześniej niż 1 lipca
2018 r.
3.2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko 2 sztuk jednego rodzaju urządzenia
(modelu).
3.3. Uczestnik może dokonać zgłoszenia maksymalnie 6 sztuk urządzeń z zastrzeżeniem
pkt 3.2.
3.4. Akcesoria dołączone do produktów promocyjnych, jak i te zakupione odrębnie nie są
objęte dodatkową gwarancją.
3.5. Materiały eksploatacyjne nie są objęte dodatkową gwarancją.
4. Promocja
4.1. Promocja polega na udzieleniu dodatkowej gwarancji na produkt objęty Promocją, na
warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
4.2. Dodatkowa gwarancja obejmuje okres dodatkowych 6 miesięcy rozpoczynających
swój bieg od dnia zakończenia gwarancji podstawowej.
4.3. Dodatkowa gwarancja przysługuje tylko Uczestnikowi, do czasu zbycia lub utraty
produktu nią objętego.
5. Ochrona danych osobowych
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu realizacji
Promocji jest FUJIFILM Europe GMBH z siedzibą Heesenstraβe 31, 40549
Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec, wpisanym do rejestru prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Düsseldorfie pod nr HRB 10639, działający poprzez swój oddział w
Polsce: FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 178,
02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347504, NIP:
1070015355, REGON: 0142214461.
Administrator przetwarza następujące, podane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Adres mailowy
5.2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału w
Promocji.
5.3. Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z Regulaminem
Programu i przepisami powszechnie obowiązującymi (w tym w szczególności RODO)
w celu realizacji Programu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli prawnie
uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest wsparcie sprzedaży
produktów z portfolio FUJIFILM, zapewnienia bieżącej komunikacji i informacji dla
konsumentów oraz wzmocnienie wizerunku Organizatora jako marki dbającej o klienta
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i zapewniającej produkty o najwyższej jakości.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 miesięcy od dnia dokonania
zgłoszenia.
Dane osobowe mogą być przekazywane agencji marketingowej obsługującej
Administratora jako Organizatora Promocji, a także podmiotom zajmującym się
obsługą informatyczną oraz prawną Administratora. Dane osobowe Uczestników nie
będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Administratora: ochronadanych_feg-pl@fujifilm.com.
W przypadku wystąpienia do Organizatora z żądaniem usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, Uczestnik traci prawo do korzystania z promocji,
a dodatkowy okres gwarancji kończy się z dniem poprzedzającym dzień złożenia
żądania.

6. Odpowiedzialność
6.1. Zabronione jest umożliwianie przez Uczestnika dokonywanie zgłoszeń produktów
innego Uczestnika w celu ominięcia ograniczeń wynikających z pkt. 3.2 i 3.3
niniejszego regulaminu. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji Organizator
zastrzega możliwość anulowania dodatkowej gwarancji na wszystkie produkty
zgłoszone przez każdego z tych Uczestników.
6.2. Organizator nie ponosi względem Uczestnika żadnej odpowiedzialności z tytułu
roszczeń występujących pomiędzy Uczestnikiem a partnerem handlowym, który
dokonał sprzedaży produktu objętego Promocją.
6.3. Organizator nie gwarantuje, ani nie ponosi odpowiedzialności za dostępność
produktów promocyjnych u partnerów handlowych w okresie trwania Promocji.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji, jak i do jej
zakończenia przed upływem okresu wskazanego w pkt. 1.5.
7. Kontakt
7.1. Uczestnik ma zapewniony kontakt z Organizatorem poprzez adres e-mail służący
dokonywaniu zgłoszeń.
7.2. Organizator może wysyłać Uczestnikowi, na podany przez niego adres e-mail
wiadomości związane z funkcjonowaniem Promocji.
7.3. Uczestnik w każdej sytuacji ma prawo do kontaktu drogą pisemną na adres
organizatora: Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.
7.4. Organizator zastrzega możliwość kontaktu w zakresie związanym z obsługą
dodatkowej gwarancji oraz zasad funkcjonowania Promocji za pośrednictwem poczty
e-mail lub poprzez podany numer telefonu.
8. Postępowanie reklamacyjne
8.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać
listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@instax.pl, w
trakcie trwania Promocji, a także w terminie obowiązywania dodatkowej gwarancji,

wynikającej z niniejszej Promocji. Reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora
z dopiskiem „Reklamacja”.
8.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
8.4. Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji
drogą elektroniczną lub w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
9. Postanowienia końcowe
9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem
instax.pl/gwarancja/regulamin-dodatkowa-gwarancja.pdf gdzie będzie udostępniany
do osobistego wglądu wszystkim zainteresowanym Uczestnikom w okresie trwania
Promocji.
9.3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału w Promocji Uczestników, którzy dokonali
zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu, w szczególności zaś zmiana Regulaminu
nie może wpłynąć niekorzystnie na możliwość uzyskania dodatkowej gwarancji objętej
Promocją przez Uczestnika i nie naruszy praw nabytych przez Uczestników na
podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
9.5. Informacja o zmianie Regulaminu ogłaszana będzie za pomocą strony internetowej
Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Załącznik nr 2 – treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie drogą
elektroniczną informacji marketingowych i ofert handlowych.

Załącznik nr 1
Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora tj.
spółkę FUJIFILM Europe GmbH z siedzibą w Düsseldorfie, przy ul. Heesenstrasse 31, D40549 Düsseldorf, Niemcy reprezentowaną przez FUJIFILM Europe GmbH (spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie
178, 02-486 Warszawa, w celu:
1. przetwarzania danych na potrzeby rejestracji zgłoszonych w Promocji produktów
promocyjnych i udzielenia na nie dodatkowej gwarancji;
2. przetwarzania danych dla celów marketingowych i handlowych;
3. stosowania przez Administratora narzędzi statystycznych;
4. stosowania przez Administratora profilowania w związku ze stosowaniem narzędzi
statystycznych.

Załącznik nr 2
Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych
i ofert handlowych.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu
bezpośredniego przez Administratora tj. spółkę FUJIFILM Europe GmbH z siedzibą w
Düsseldorfie, przy ul. Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, Niemcy reprezentowaną przez
FUJIFILM Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa,, zgodnie z art. 172 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym informacji
marketingowych i ofert handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie
z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2017, poz. 1219, z późn. zm.) przez przez Administratora tj. spółkę FUJIFILM Europe GmbH
z siedzibą w Düsseldorfie, przy ul. Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, Niemcy
reprezentowaną przez FUJIFILM Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.

