
REGULAMIN PROMOCJI 
 WŁĄCZ EMOCJE 

 
 

I. Organizator promocji.  
 

Organizatorem akcji promocyjnej Włącz emocje („Promocja”) jest Agencja WTEM Maciej 

Lawenda, ul. Mickiewicza 35/55, 05-120 Legionowo, NIP: 5361623914, REGON: 14678950   

(„Organizator”) działający na zlecenie Epson Europe B.V. Sp. z o. o. Oddział w Polsce,  

ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 

Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000308242, Regon 

141485755 , NIP 1080007400 („Epson”) 

 

II. Podstawy prawne.  
 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny.  

2. Warunki Promocji określone są w niniejszym regulaminie („Regulamin”).  

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku  

o grach hazardowych.  

4. Do Promocji zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.  

 

III. Czas i zakres terytorialny. 
 

1. Promocja trwa od dnia 1 lutego 2023 roku godz. 00:00 do dnia 31 marca 2023 roku 

godz. 24.00 albo do wyczerpania Soundbarów objętych Promocją w zależności, co 

nastąpi wcześniej. 

2. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na terenie Polski.  

 

IV. Warunki Promocji.  
 

1. Udział w Promocji mogą wziąć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, które dokonały zakupu na swój użytek. Z udziału w Promocji 

wyłączeni są Organizator, pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora  



i członkowie ich rodzin oraz pracownicy i osoby działające na zlecenie Epson  

i członkowie ich rodzin. 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest, w okresie Promocji wskazanym w par. III.1,   

zakup projektora Epson TW 7000 („Projektor”) od jednego z dystrybutorów których 

lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wypełnienie formularza 

rejestracyjnego. Po zakupie Projektora, należy wypełnić formularz rejestracyjny 

dostępny na stronie www.wlaczemocje.pl w którym należy podać swoje dane tj. dane 

uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu) oraz 

dane dotyczące zakupionego Projektora tj. miejsce zakupu, nr seryjny wraz z jego 

zdjęciem, a także dołączyć kopię dowodu zakupu. Organizator przetwarzać będzie 

podane przez uczestnika dane osobowe na potrzeby realizacji Promocji. Polityka 

prywatności zawierająca szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego uczestnik Promocji otrzyma wiadomość 

email z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. W kolejnej wiadomości zostanie 

przekazana informacja o przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia oraz przyznaniu  

soundbara Yamaha SR-C20A w kolorze białym („Soundbar”). W ramach Promocji  

przewidzianych jest 20 sztuk Soundbarów. Soundbary zostaną wysłane na podany 

adres w ciągu 21 dni licząc od dnia uzupełnienia formularza rejestracyjnego. W 

przypadku odstąpienia od zakupu Projektora Soundbary nie zostaną wysłane 

(przyznane), a informację zawartą w wiadomości email o przyznaniu Soundbara 

uważa się za anulowaną. Liczba Sounbardów jest ograniczona, zatem mogą 

wyczerpać się przed planowanym okresem Promocji. Decydujące znaczenie ma 

chwila uzupełnienia formularza rejestracyjnego. Zakup jednego Projektora uprawnia 

do otrzymania jednego Soundbara, przy czym jedna osoba może otrzymać 

maksymalnie jeden Soundbar.  

4. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami, akcjami, obniżkami. 

5. Udział w Promocji oznacza akceptację warunków Promocji określonych  

w Regulaminie.  

6. Uczestnik nie jest zobowiązany do uiszczenia kosztów i opłat publicznoprawnych 

 w tym podatków, przy czym jeżeli uczestnik dokonał zakupu Projektora w ramach 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wówczas spoczywają na nim 

określone w obowiązujących przepisach prawa obowiązki podatkowe w tym 

wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

 

 



V. Zwroty towaru reklamacja.  
 

1. Promocja nie określa zasad zwrotu, reklamacji, wymiany, gwarancji i podobnych praw 

dot. Projektorów, co oznacza, że zwroty, reklamacje i wymiany Projektorów odbywają 

się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa albo na 

konkretnych warunkach, jakie mają zastosowanie do danego produktu. Analogicznie 

w odniesieniu do Soundbarów mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 

dotyczące w szczególności gwarancji i podobnych uprawnień przysługujących 

nabywcy.  

 

VI. Postanowienia końcowe.  
 

1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie wiadomości email na        

 adres: kontakt@wtemagencja lub pisemnie na adres WTEM Agencja, al.    

 Niepodległości 225 lokal 10A, 02-087 Warszawa.  

2.  Spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.  
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Załącznik Nr 1 – lista sklepów/dystrybutorów Projektorów 

 

Firma Sklep internetowy Sklep 2 Sklep 3 
Audio Klan Janusz Prządka Sp. j. www.audioklan.pl   www.tophifi.pl   
AV net Sieci Audiowizualne Sp. z o. o.  www.av.net.pl      
AVPOINT Ewa Sobańska-Fabisiak www.avpoint.pl      
Business Group Sp. z o. o. www.business-group.pl     
Elpro AV Piotr Pabich www.elproav.pl      
Euro-Net Sp. z o. o. www.euro.com.pl  www.oleole.pl    
F.H.U Nautilius/Nautilius 2 www.nautilus2.pl     
Fotoforma Sp. z o. o. www.fotoforma.pl      
JBMultimedia www.nalepsze.pl www.jbmultimedia.pl  
Komputronik S.A www.komputronik.pl      
Maxico Group Sp. z o. o. www.projektorhd.pl      
Morele Net Sp. z o. o. www.morele.net      
P.W VICO Adam Zdzierak www.audioplaza.pl      
Projekcja Sp. z o. o. www.projekcja.pl      
PRO-VISION Sp. Z o.o. www.rzutniki.com www.prono.pl  
Spaceone Sp. z o. o. www.spaceone24.pl   www.projektory.pro   
TERG S.A. www.mediaexpert.pl  www.avans.pl  www.electro.pl  

X-KOM Sp. z o. o. www.x-kom.pl  www.alto.pl    
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Załącznik Nr 2 – Polityka prywatności  

 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  
 

 
Polityka Prywatności określa przejrzyste i szczegółowe informacje dotyczące ochrony 
Państwa danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Agencja 
WTEM Maciej Lawenda z siedzibą przy ul. Mickiewicza 35/55, 05-120 Legionowo, NIP: 
5361623914, REGON: 14678950 („Agencja”) 
 
Agencja ponosi odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych 
w związku ze swoją działalnością. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie, jakie dane 
osobowe zbiera Agencja, dlaczego są wykorzystywane, określenie zasad ich udostępniania, 
okresu ich przetwarzania, jak również Państwa praw w tym zakresie. 
 
Agencja zbiera dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu email, numeru 
telefonu w zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji tj. m.in. wysyłki Soundbarów oraz 
związanego z tym kontaktu z uczestnikiem Promocji.   
 
Dane osobowe są przetwarzane bez konieczności uzyskania zgody, ich podanie jest 
dobrowolne, a przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Promocji. Uczestnik Promocji 
podając dane zgadza się na ich przetwarzanie w niezbędnym dla realizacji Promocji zakresie.  
 
Agencja zbiera dane bezpośrednio od Państwa, jako osoby zainteresowanej udziałem  
w Promocji.  
 
Agencja systematycznie bada, czy Państwa interesy lub prawa podstawowe są chronione.  
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazane z kraju należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego („EOG”) do kraju spoza EOG. Jeżeli Komisja Europejska uzna kraj spoza 
EOG za zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych, Państwa dane osobowe mogą 
być przekazane na takiej podstawie. 
 
Państwa dane osobowe zostaną zachowane przez okres niezbędny tj. wymagany w celu 
realizacji Promocji i niezwłocznie po jej zakończeniu zostaną usunięte.   
 
Przysługują Państwu  następujące prawa: 

• prawo dostępu: mogą Państwo uzyskać informacje o przetwarzaniu swoich danych 
osobowych i kopię takich danych osobowych; 

• prawo do sprostowania danych: jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są 
nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo wnieść o odpowiednią modyfikację 
tych danych osobowych; 



• prawo do usunięcia danych: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych 
osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać ograniczenia 
przetwarzania Państwa danych osobowych; 

• prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na 
podstawie Państwa szczególnej sytuacji; Mają Państwo bezwzględne prawa prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu 
bezpośredniego, które obejmuje profilowanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego. 

• prawo do wycofania swojej zgody: jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie 
tej zgody; 

• prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, mają Państwo prawo 
do zażądania zwrotu danych osobowych, które zostały nam udostępnione, lub – o ile 
jest to wykonalne technicznie – do przekazania ich stronie trzeciej. 

 
Ponieważ podane dane osobowe są konieczne dla realizacji Promocji, ich usunięcie może 
oznaczać brak możliwości podejmowania czynności związanych z Promocją, a dotyczących 
uczestnika Promocji.  
 
Jeżeli chcą Państwo wykonać wymienione powyżej prawa, proszę wysłać list lub wiadomość 
pocztą e-mail na adres administrator.rodo@wtemagencja.pl lub WTEM Agencja, al. 
Niepodległości 225 lokal 10A, 02-087 Warszawa,   
 
Są państwo uprawnieni również do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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