REGULAMIN AKCJI
„ZBIERAJ PUNKTY, ZAMAWIAJĄC PACZKI W INPOST”
1.
Postanowienia ogólne i definicje
1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia Akcji „AKCJI
„ZBIERAJ PUNKTY, ZAMAWIAJĄC PACZKI W INPOST” (dalej „Akcji
”), warunki
udziału w Akcji oraz prawa i obowiązki osób uczestniczących w Akcji (dalej
„Uczestników”).
1.2. Akcja organizowana jest przez Gamekit S.A. z siedzibą w Warszawie (00-667) przy ul.
Koszykowej 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000698534, REGON 146832115, NIP 5252562183
(dalej „Gamekit” lub
„Organizator”).
1.3. Gamekit jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy Kodeksu
cywilnego.
1.4. Partnerem Akcji jest InPost Paczkomaty sp. z o.o. i InPost Express sp. z o.o. (dalej
łącznie „Partner”).
1.5. Uprawnienia wynikające z udziału w Akcji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.
1.6. Konto Użytkownika dla potrzeb Akcji oznacza prowadzone dla zarejestrowanego
użytkownika przez Organizatora, na zasadach określonych w odrębnej umowie
zawartej między użytkownikiem a Organizatorem, pod unikalnym wyróżnikiem konto
będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje
o jego działaniach w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem URL
www.dogry.pl.
2.
Czas Akcji
2.1. Akcja odbywa się od dnia 05.08.2019 r. do 31.12.2019 r. do godziny 23.59 czasu
polskiego.
2.2. Akcja dzieli się na etapy równe miesiącom kalendarzowym (dalej „Etap”).
3.
Zasady Akcji
3.1. Udział w Akcji jest dobrowolny.
3.2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Polski, która zapoznała się z treścią
Regulaminu i zaakceptowała go.
3.3. Uczestnikiem Akcji nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i
Partnera.
3.4. Udział w Akcji:
a. dla Uczestników, którzy nie mają Konta Użytkownika na stronie Organizatora
prowadzonej pod adresem URL www.dogry.pl – wiąże się z założeniem przez
Uczestnika Konta Użytkownika na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem
URL www.dogry.pl; założenie Konta Użytkownika wiąże się z zawarciem przez
Uczestnika nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na
zasadach określonych w https://dogry.pl/terms/service/;
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b. dla Uczestników, którzy mają już Konta Użytkownika na stronie Organizatora
prowadzonej pod adresem URL www.dogry.pl – wiąże się z koniecznością
zalogowania na Konto Użytkownika,
c. wymaga odebrania przez Uczestnika, jako adresata przesyłki doręczonej za
pośrednictwem Partnera, w przy czym za doręczenie uznaje się przesyłkę, której
Partner w swoich systemach informatycznych nadał status „doręczona” lub
równoważny;
d. wiąże się z podaniem na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem URL
www.dogry.pl/inpost (dalej: „Strona Akcji”), po zalogowaniu na Konto Użytkownika,
numeru telefon sieci komórkowej, który został wykorzystany w celu doręczenia
Uczestnikowi przesyłki za pośrednictwem Partnera.
3.5. Podając numer telefonu sieci komórkowej stosownie do pkt 3.4.b, Uczestnik zaznacza
poniższą treść zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gamekit S.A. z siedzibą w Warszawie podanych
przeze mnie moich danych osobowych w celu udziału w Akcji.
Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, żądanie
sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wiem, że mogę
cofnąć zgodę w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwia udział w Akcji.”
3.6. Uczestnicy Akcji powinni dążyć do odebrania w każdym z Etapów jak największej
liczby przesyłek doręczanych za pośrednictwem Partnera.
3.7. Jeden Uczestnik może w czasie Akcji podać nie więcej niż 10 numerów telefonów
komórkowych. Raz podany numer telefonu komórkowego bierze udział w Akcji do
końca jej trwania.
3.8. Jeden unikalny numer telefonu komórkowego może być przypisany tylko do jednego
Uczestnika.
3.9. Uczestnicy mogą wziąć udział w Akcji wielokrotnie, co oznacza, że Uczestnicy mogą
podawać na Stronie Akcji wiele przesyłek, które zostały im doręczone za
pośrednictwem Partnera.
3.10. Na koniec każdego Etapu (w ciągu 5 dni roboczych miesiąca następującego po końcu
danego Etapu), Organizator dokonuje sprawdzenia liczby przesyłek, które zostały
doręczone Uczestnikowi przez Partnera z wykorzystaniem numerów telefonów
komórkowych podanych w ramach Akcji przez Uczestnika.
4.
Nagrody
4.1. Nagrodą w Akcji są punkty, które Uczestnik może wykorzystywać u Organizatora i za
pomocą których Uczestnik może korzystać z usług oferowanych przez Organizatora
(dalej „Punkty”).
4.2. Punkty zostaną przyznane wyłącznie Uczestnikom, którzy spełnili wszystkie warunki
określone w pkt 3.4.-3.8 Regulaminu. Przyznanie Punktów nastąpi poprzez ich
przypisanie na Koncie Użytkownika.
4.3. Liczba dostarczonych przesyłek w każdym z Etapów zliczana jest indywidualnie dla
pojedynczego numeru telefonu, nie zaś dla Użytkownika. Przesyłki dostarczone z
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4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

wykorzystaniem więcej niż jednego numeru telefonu nie podlegają sumowaniu i nie
liczą się wspólnie do kryterium przyznania Punktów
Liczbę Punktów przypisanych poszczególnym Uczestnikom określa załącznik nr 1 do
Regulaminu.
Przypisanie Punktów nastąpi na Koncie Użytkownika w terminie 10 dni roboczych od
ostatniego dnia danego Etapu.
Punkty nie podlegają wymianie na rzeczy, wartości pieniężne, kryptowaluty, punkty w
innych serwisach internetowych lub jakiekolwiek inne materialne bądź niematerialne
przedmioty majątkowe.
W sytuacji, gdy pomiędzy doręczeniem Uczestnikowi przesyłki dostarczanej za
pośrednictwem Partnera, a założeniem Konta Użytkownika lub podaniem na Stronie
Akcji numeru telefonu komórkowego Akcja zostanie zakończona, Punkty nie zostaną
przyznane Uczestnikowi.

5.
Reklamacje
5.1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być wnoszone do Gamekit w czasie trwania Akcji
oraz do upływu trzydziestu (30) dni od dnia jej zakończenia. Upływ wyżej wskazanego
terminu nie powoduje wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
5.2. Reklamację można złożyć poprzez:
a) wysyłanie wiadomości e-maila na adres: kontakt@dogry.pl, lub
b) przesłanie w formie pisemnej pocztą na adres siedziby Organizatora.
5.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (w tym dane
kontaktowe, na które Organizator powinien kierować odpowiedź na reklamację), jak
również opis reklamacji.
5.4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania, w
sposób wskazany w treści reklamacji. Jeśli osoba składająca reklamację nie wskaże
sposobu, Organizator udzieli odpowiedzi w formie, w jakiej reklamacja została złożona.
5.5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
6.
Dane osobowe
6.1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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
”)
administratorem danych osobowych Uczestników jest Gamekit.
6.2. W zakresie weryfikacji numeru telefonu komórkowego uczestnika, administratorami
danych są InPost Paczkomaty sp. z o.o. oraz InPost Express sp. z o.o. (łącznie jako
„Partner”).
6.3. Partner wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.
6.4. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach:
a) organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Akcji - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

b) reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność
rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Akcją;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Akcją - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Akcją, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony
przed roszczeniami.
d) weryfikacyjnych przez Partnera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Partnera, którym jest konieczność
weryfikacji czy podany numer telefonu komórkowego został wskazany przez
nadawcę przesyłki jako numer, który ma zostać wykorzystany do odbioru przesyłki
przez uczestnika.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne
do wzięcia udziału w Akcji niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału
w Akcji).
Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane następującym podmiotom:,
dostawcom usług IT Organizatora, Partnerowi, hostingodawcom, podmiotom
świadczącym usługi doradcze i prawnicze na rzecz Organizatora.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów, w których dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą
przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi później.
Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego czy przepisów
o rachunkowości) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do
przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik
ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub Partnera, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

7.
Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Akcji, przy czym
został on udostępniony w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe
oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
7.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
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7.3. Akcja nie jest grą losową ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z
zachowaniem praw nabytych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo
odwołania Akcji w każdym czasie bez podania powodów z zachowaniem praw
nabytych przez Uczestników.
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