REGULAMIN AKCJI
“Podarunek za wsparcie fundacji TBN Polska. Kwiecień”

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) „Akcja” – oznacza akcję Podarunek za wsparcie fundacji TBN Polska. Kwiecień”, której warunki
prowadzenia i zasady określone zostały w niniejszym Regulaminie.

2)

„Organizator” – fundacja Trinity Broadcasting Network Polska z siedzibą w Gdyni (81-609) przy ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000531843, NIP
5842738571, REGON 360162152,

3) „Uczestnik” - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, których obowiązujące przepisy
przyznają zdolność prawną.

4) ,,Podarunek” – oznacza zestaw stworzony przez TBN Polska dedykowany pod Akcję Podarunkową np.
zestawy książek, płyt, gadżetów, oraz materiały informacyjne dotyczące działalności Organizatora, który
Uczestnik może otrzymać na zasadach określonych w Regulaminie.

5) „Regulamin” – oznacza regulamin akcji „Podarunek za wsparcie TBN Polska. Kwiecień”.

6) „Przelew tradycyjny” - wpłata wykonywana przez Uczestnika m.in. poprzez konto internetowe lub na
poczcie.

7) „Przelew elektroniczny” - wpłata wykonywana przez Uczestnika m.in. z konta bankowego on-line, za
pośrednictwem systemów płatności on-line.

8) „Adres do wysyłki” – dokładny adres podany przez Uczestnika na jaki ma zostać wysłany Podarunek.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Akcja prowadzona jest w celu zachęcania Uczestników do dokonywania wpłat na cele statutowe fundacji
Trinity Broadcasting Network Polska z siedzibą w Gdyni (81-609) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
7-9, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000531843, NIP 5842738571, REGON 360162152.

2) Dane Organizatora do kontaktu:
a.

numer telefonu - dostęp w godzinach pracy Organizatora (od 9.00 do 17.00) - 514 514 186

b.

adres e-mail – wspieram@tbnpolska.tv

3) Akcja trwa w okresie od 01.04.2022 r. godz. 00.00 do 30.04.2022. r. godz. 23.59, jednakże nie dłużej niż do
wyczerpania Podarunków.

4) Informacja o wyczerpaniu Podarunków i zakończeniu Akcji zostanie umieszczona w siedzibie Organizatora
oraz na stronie www.tbnpolska.tv/wspieram

5) Organizator zamiast Podarunku z niniejszej Akcji może przekazać Uczestnikowi Podarunek przewidziany w
kolejnej akcji (najpóźniej w terminie 21 dni od rozpoczęcia kolejnej akcji), w przypadku wcześniejszego
zakończenie Akcji, tj. wyczerpanie Podarunków. Jednakże warunkiem otrzymania Podarunku jest spełnienie
przez Uczestnika wymagań określonych w §3 ust. 4, 5 i 7 Regulaminu przed zakończeniem Akcji.

6) Uczestnik zgłaszając swój udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych w celach bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem Akcji oraz wydaniem Podarunku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udział w Akcji, a Uczestnik ma
prawo do wglądu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 3 ZASADY AKCJI

1) Uczestnik przed wzięciem udziału w Akcji powinien zapoznać się z Regulaminem.

2) Uczestnik biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i tym samym wyraża zgodę
na zasady w nim określone.

3) W ramach Akcji Uczestnik, po spełnieniu warunków i zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
otrzyma Podarunek.

4) Udział w Akcji jest możliwy poprzez dokonanie wpłaty (zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu) na rzecz
Organizatora i spełnienie poniższych warunków.

a.

Wpłaty można dokonać uzupełniając formularz znajdujący się na stronie www.tbnpolska.tv/wspieram.
Tym samym Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu, wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez TBN Polska dla celów udziału w Akcji oraz wydania
Podarunku i zaznaczenia „Proszę wysłać Podarunek”.

b.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest także do podania pełnych danych niezbędnych do udziału w Akcji:
imię, nazwisko, e-mail (opcjonalnie numer telefonu) w polu „Twoje dane” oraz adresu zameldowania w
polu „Twój adres”, adresu do wysyłki Podarunku, (jeżeli inny, niż zameldowania), na który ma zostać
wysłany Podarunek. W przypadku rozbieżności pomiędzy adresem zameldowania Uczestnika a
adresem do wysyłki (jeżeli inny niż zameldowania), Podarunek zostanie wysłany na adres do wysyłki
(inny niż zameldowania).

c.

Wpłaty można również dokonać przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na numer konta
bankowego Organizatora: 18 1140 2004 0000 3702 7645 1539 w tytule wskazując „Podarunek.
Kwiecień”. Jest to jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez TBN Polska dla celów udziału w Akcji.
Każdy Uczestnik zobowiązany jest także do podania pełnych danych niezbędnych do udziału w Akcji:
imię, nazwisko (opcjonalnie numer telefonu i e-mail) oraz adres, na który ma zostać wysłany
Podarunek.

5) Jeżeli Uczestnik wskazał adres do wysyłki poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunkiem
udziału w Akcji jest uiszczenie dodatkowej opłaty za wysyłkę zgodnie z § 3 ust. 14 Regulaminu, z
zastrzeżeniem § 3 ust. 15 Regulaminu.

6) Uczestnik może dodatkowo:
a.

wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TBN Polska w celu otrzymywania
materiałów marketingowych, informacyjnych i handlowych,

b.

wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na otrzymywanie drogą elektroniczną na
podany adres e-mail informacji marketingowych i handlowych wysyłanych przez TBN Polska zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

7) Uczestnik nabywa prawo do Podarunku określonej kategorii po dokonaniu wpłaty:
a.

Od 185 zł lub wyższej, dla wpłat dokonanych od rozpoczęcia Akcji

8) Podarunkami, z zastrzeżeniem §2 ust. 5 Regulaminu, są:
a.

Książka J. Prince ,,Moc Wieczerzy Pańskiej”

b.

Książka K. Hagina ,,Zrzuć swoje troski na Pana”

c.

wielkanocny magnes

Materiałami informacyjnymi dotyczącymi działalności Organizatora są:
●

ulotka informacyjna o TBN Polska;

●

ulotka informacyjna o Klubie Widza TBN Polska;

●

Ulotki promocyjne;

●

Podziękowanie za wpłatę

9) Brak wykonania któregokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 4, 5 i 7 Regulaminu jest traktowane
jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Akcji.

10) Wpłata dokonana bez spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 4, 5 i 7 Regulaminu
traktowana jest jako dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji Trinity Broadcasting Network Polska z
siedzibą w Gdyni (81-609) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9 wpisaną do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000531843, NIP 5842738571, REGON 360162152.

11) Organizator zastrzega, że liczba Podarunków (w tym ich rodzajów) w ramach Akcji jest ograniczona.

12) Podarunki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Regulaminu, nie podlegają wymianie na pieniądze ani inne produkty.

13) Podarunek zostanie przesłany w terminie do 28 dni od zakończenia Akcji na adres podany przez Uczestnika
w

przelewie

tradycyjnym,

przelewie

elektronicznym

lub

w

formularzu

na

stronie

www.tbnpolska.tv/wspieram pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

14) Dla Uczestników, którzy wskazali dane do wysyłki Podarunku poza granice terytorium Rzeczypospolitej
Polski, Podarunki zostaną przesłane po uiszczeniu dodatkowej opłaty za przesyłkę:
-

50 zł na terenie Unii Europejskiej,

-

100 zł poza Unią Europejską.

Opłata za przesyłkę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wlicza się do wpłaty, o której mowa w §
3 pkt 7 Regulaminu.

15) W przypadku wpłacenia przez Uczestnika kwoty 285 zł lub więcej, § 3 ust. 14 Regulaminu nie ma
zastosowania, tzn. Uczestnik nie ma obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty za przesyłkę Podarunku poza
granice terytorium Rzeczypospolitej Polski.
16) Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

17) Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Regulaminu.
Uczestnik przy wpłacie uprawniony jest do uzyskania tylko jednej kategorii Podarunku (jedna wpłata
równoznaczna jest z otrzymaniem jednego katalogu Podarunku). Wpłaty dokonane przez Uczestnika nie
sumują się.

18) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one
wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć
lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami
losowymi o charakterze siły wyższej.

19) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub nierzetelnych danych
przez Uczestnika oraz za brak możliwości odbioru Podarunku przez Uczestnika z przyczyn niezależnych od
Organizatora.

20) Jeżeli Podarunek zostanie zwrócony jako niepodjęty przez Uczestnika, może on zostać ponownie
przekazany Uczestnikowi:
-

w siedzibie Organizatora (ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609, Gdynia) po uprzednim
telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się na jego odbiór w godzinach pracy Organizatora.
Dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, bądź potwierdzenia
dokonania wpłaty. Uczestnik może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty poniesionej przez
Organizatora za przyjęcie niepodjętej przesyłki.

-

powtórną wysyłką Podarunku przez Organizatora wyłącznie po uprzednim kontakcie Uczestnika.
Organizator Akcji może w wyjątkowych sytuacjach po otrzymaniu zwróconego Podarunku
skontaktować się z Uczestnikiem powiadamiając go o niedostarczeniu przesyłki. Uczestnik
zobowiązany jest potwierdzić telefonicznie lub mailowo adres do ponownej wysyłki oraz gotowość do
odebrania Podarunku pod wskazanym wcześniej adresem we wskazanej przez Organizatora dacie.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy,
iż:
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Fundacja Trinity
Broadcasting Network Polska, z siedzibą w Gdyni (81-609) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9,
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000531843, NIP 5842738571, REGON 360162152, adres
e-mail: marketing@tbnpolska.tv. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji będzie się odbywać w
celu realizacji usług oferowanych przez Fundację.
Dane osobowe Uczestnika Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówionej
usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do
niego.
Uczestnik Akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika
Akcji.
Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Uczestnika
Akcji, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji – narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.
Podanie przez Uczestnika Akcji danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia
umowy z Administratorem. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmówieniem wykonania
usługi. Dane osobowe Uczestnika Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

2) Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i adres zameldowania oraz do
wysyłki Podarunku) będą przetwarzane, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu, wyłącznie w celach
związanych z Akcją oraz wydaniem Podarunków, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesłania
przez Organizatora wiadomości e-mail lub korespondencji pocztowej Uczestnikom Akcji.

3) Uczestnicy Akcji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania,
uzupełniania i usuwania.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji.

§ 5 REKLAMACJE

1) Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Podarunku na adres korespondencyjny Organizatora – fundacja Trinity Broadcasting Network
Polska z siedzibą w Gdyni (81-609) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9

2) Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji.

4) Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie w terminie 30
(trzydziestu) dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

5) W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego Uczestnika o dane, bez których nie
można jej wyjaśnić, Organizator nie później niż̇ przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o
tym Uczestnika składającego reklamację. W takim przypadku termin, o którym mowa w § 5 ust. 4 powyżej
liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.tbnpolska.tv/wspieram

2) Informacja o zmianie Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.tbnpolska.tv/wspieram

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych
przez Uczestnika.

4) Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników Akcji i Organizatora regulowany
oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Akcji.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, a w skrajnych
przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione
przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących
przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego
wizerunek i reputację.

6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego.

7) Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle
Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub
związane z Akcją, których Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla Organizatora.

8) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator
zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości co do
stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatorów o dokonanie
właściwej wykładni jego postanowień.

