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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„PROMOCJA MIKOŁAJKOWA” 

(dalej: „Regulamin”) 

 
 

§ 1 

 
[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

 
1. Regulamin określa warunki okresowej sprzedaży premiowej pod nazwą 

„PROMOCJA MIKOŁAJKOWA”, zwanej w dalszej części Regulaminu 

"Promocją". Regulamin  wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i 
obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

2. Organizatorem Promocji, zwanym dalej „Organizatorem” jest FUJIFILM 
Europe GmbH  Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy  
Al. Jerozolimskich 178, kod pocztowy: 02-486, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS: 0000347504, NIP: 1070015355, REGON: 142214461, adres strony 
internetowej: www.fujifilm.eu/pl.  

3. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 
od dnia 3 grudnia 2018 roku (od godziny 00:00:00) do 8 grudnia 2018 roku 
(do godziny 23:59:59) (dalej: „Okres Trwania Promocji”) we wszystkich 

sklepach wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu (w przypadku zakupu w 
sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia).  

4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 
 

[ZASADY PROMOCJI] 
 

1. W Promocji może brać udział osoby fizyczne posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które w Okresie Trwania 
Promocji zakupią nowy produkt FUJIFILM objęty Promocją (dalej: „Uczestnik 

Promocji”), będący jednym z produktów wskazanych poniżej (dalej: 
„Produkt”) tj.: 

a) X-Pro2 Body 

b) X-Pro2 Graphite XF23mm F2 kit 

c) X-T3 Body 

d) X-T3 18-55 kit 

e) X-H1 Body 

f) X-H1 Battery Grip kit 

g) X-T2 Body 

h) X-T2 Body Graphite Silver Edition 

i) X-T2 18-55mm Kit 

j) X-T20 Body 

http://www.fujifilm.eu/pl
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k) X-T20 18-55mm Kit 

l) X-T20 16-50mm II Kit 

m) X-T20 15-45mm Kit 

n) X-E3 Body 

o) X-E3 18-55mm Kit 

p) X-E3 23mm F2 Kit 

q) X-E3 15-45mm Kit 

r) X-A5 Body 

s) X-A5 15-45mm Kit 

t) X-A5 16-50mm II Kit 

u) X100F 

v) GFX50R 

w) GFX50S 

2. Uczestnik Promocji, który w Okres Trwania Promocji zakupi Produkt otrzyma 

w momencie jego zakupu: 

a) drukarkę INSTAX SHARE SP-2 wraz z jednym filmem INSTAX MINI (dalej: 
„Drukarka”), oraz 

b) kupon na 100 wydruków o wymiarach 10cm x 15cm, do zrealizowania do 
dnia 31 stycznia 2019 roku w tym samym sklepie, w którym Uczestnik 

Promocji dokonał zakupu Produktu, w przypadku zakupu w sklepie 
internetowym w jednym ze sklepów stacjonarnych należących do danej 
sieci (dalej: „Kupon”). 

3. Promocja obejmuje nowe produkty FUJIFILM wskazane w § 2 ust. 1.  
lit. a) – w) niniejszego Regulaminu, zakupione wyłącznie za pośrednictwem 

biorących udział w Promocji sklepów stacjonarnych lub sklepów 
internetowych wymienionych poniżej:  

  NAZWA FIRMY lub WWW MIASTO ADRES 

1 Fotopoker Rzeszów  Matuszczaka 1G  

2 Fotopanorama Kraków  Westerplatte 18  

3 cyfrowe.pl  Warszawa  Wałbrzyska 11  

4 cyfrowe.pl  Gdaosk  Kartuska 149/18  

5 cyfrowe.pl  Katowice  Warszawska 61  

6 Digital24.pl Poznao Bułgarska 2a  

7 Digital24.pl  Wrocław Krakowska 1 

8 Fotoplus Kraków  Studencka 6  

9 Fotoplus Katowice Warszawska 36 

10 Fotozakupy 
Tarnowskie 
Góry Krakowska 4 

11 AB FOTO Warszawa Atrium Targówek ul. Głębocka 15 

12 AB FOTO Warszawa Galeria Mokotów ul. Wołoska 12 

13 AB FOTO Warszawa Atrium Promenada ul. Ostrobramska 75c 

14 AB FOTO Kraków Bonarka City Center ul. Kamieoskiego 11 

15 AB FOTO Łódź  CH Manufaktura ul. Ogrodowa 19 

16 AB FOTO Bielsko-Biała Galeria Sfera ul. Mostowa 5 

17 AB FOTO Białystok Alfa Centrum Białystok ul. Świętojaoska 15 

18 AB FOTO Bydgoszcz Zielone Arkady  Aleja Wojska Polskiego 1 

https://maps.google.com/?q=Rzesz%C3%B3w+%0D%0A+++Matuszczaka+1G&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rzesz%C3%B3w+%0D%0A+++Matuszczaka+1G&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Krak%C3%B3w+%0D%0A+++Westerplatte+18&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Krak%C3%B3w+%0D%0A+++Westerplatte+18&entry=gmail&source=g
http://cyfrowe.pl/
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Warszawa+%0D%0A+++Wa%C5%82brzyska+11&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Warszawa+%0D%0A+++Wa%C5%82brzyska+11&entry=gmail&source=g
http://cyfrowe.pl/
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Gda%C5%84sk+%0D%0A+++Kartuska+149&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Gda%C5%84sk+%0D%0A+++Kartuska+149&entry=gmail&source=g
http://cyfrowe.pl/
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Katowice+%0D%0A+++Warszawska+61&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Katowice+%0D%0A+++Warszawska+61&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Pozna%C5%84+%0D%0A+++Bu%C5%82garska+2a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Pozna%C5%84+%0D%0A+++Bu%C5%82garska+2a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Warszawa+%0D%0A+++Wa%C5%82brzyska+11&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Gda%C5%84sk+%0D%0A+++Kartuska+149&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Krak%C3%B3w+%0D%0A+++Studencka+6&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Krak%C3%B3w+%0D%0A+++Studencka+6&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=pl+%0D%0A+++Katowice+%0D%0A+++Warszawska+61&entry=gmail&source=g


3 

 

19 AB FOTO Gdaosk CH Madison ul. Rajska 10 

20 AB FOTO Katowice Silesia City Center ul. Chorzowska 107 

21 AB FOTO Kielce Galeria Korona Kielce ul. Warszawska 26 

22 AB FOTO Lublin Tarasy Zamkowe Al. Unii Lubelskiej 2 

23 AB FOTO Olsztyn Galeria Aura Centrum Olsztyna  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16 

24 AB FOTO Poznao Stary Browar ul. Półwiejska 42 

25 AB FOTO Poznao Posnania ul. Pleszewska 1 

26 AB FOTO Rzeszów Galeria Millenium Hall  al. Majora Wacława Kopisto 1 

27 AB FOTO Rzeszów Galeria Rzeszów  ul. Piłsudskiego 44 

28 AB FOTO Szczecin Galaxy Centrum Handlowo-Rozrywkowe Al. Wyzwolenia 18 

29 AB FOTO Toruo Galeria Handlowa Bielawy ul. Olsztyoska 12 

30 AB FOTO Toruo Atrium Copernicus  ul . Żółkiewskiego 15 

31 AB FOTO Wrocław Magnolia Park ul. Legnicka 58 

32 AB FOTO Wrocław Pasaż Grunwaldzki ul. Plac Grunwaldzki 22 

33 Interfoto Warszawa ul. Targowa 20a 

34 Aster Foto Warszawa ul. Osowska 45 

35 Proclub Warszawa ul. Żelazna 15 

36 Fotostrada Warszawa  CH BLUE CITY, al. Jerozolimskie 179 

37 WONDER PHOTO SHOP Warszawa pl. Konstytucji 5 

38 Sklep Bez Nazwy Łódź ul. Zachodnia 25A 

39 www.fotoplus.pl  

  40 www.fotozakupy.pl  

  41 www.fotopoker.pl  

  42 www.fotopanorama.pl  

  43 www.cyfrowe.pl  

  44 www.digital24.pl  

  45 www.abfoto.pl  

  46 www.proclub.pl 

  47 www.fotostrada.pl  

  48 www.aster-foto.com.pl  

  49 www.sklepbeznazwy.com.pl 
   

4. Promocja nie obejmuje w szczególności używanych lub naprawianych 
Produktów oraz pozostałych produktów FUJIFILM nie wymienionych w § 2 

ust. 1. lit. a) – w) niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 
 

[POZOSTAŁE WARUNKI PROMOCJI] 

 
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja 

postanowień niniejszego Regulaminu. Udział w Promocji wymaga 
przestrzegania warunków opisanych niniejszym Regulaminie. 

2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, Uczestnik ma możliwość wyboru koloru 

Drukarki, która występuje w kolorze srebrnym lub złotym. 

http://www.fotoplus.pl/
http://www.fotozakupy.pl/
http://www.fotopoker.pl/
http://www.fotopanorama.pl/
http://www.cyfrowe.pl/
http://www.digital24.pl/
http://www.abfoto.pl/
http://www.proclub.pl/
http://www.fotostrada.pl/
http://www.aster-foto.com.pl/
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3. Organizator nie gwarantuje dostępności wybranego przez Uczestnika koloru 

Drukarki. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Produktów 

promocyjnych w poszczególnych sklepach objętych Promocją. 

5. Każdy Uczestnik może dokonać zakupu nieograniczonej ilości produktów 
objętych Promocją. 

6. W przypadku, gdy Produkt objęty Promocją zostanie zwrócony przez 
Uczestnika w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży Produktu, 

wówczas Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu w stanie nienaruszonym 
otrzymanej Drukarki i Kuponu.  

7. W przypadku, gdy Uczestnik dokona wymiany zakupionego Produktu na inny 

Produkt wymieniony w § 2 ust. 1. lit. a) – w) niniejszego Regulaminu, 
wówczas nie będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej Drukarki i Kuponu 

(jeśli go otrzymał). W przypadku wymiany przez Uczestnika na inny produkt 
niewymieniony w § 2 ust. 1. lit. a) – w), będzie on zobowiązany do zwrotu w 
stanie nienaruszonym otrzymanej Drukarki i Kuponu. 

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do domagania się wymiany Drukarki i 
Kuponu na ekwiwalent pieniężny. 

 
§ 4 

 
[REKLAMACJE] 

 

1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez 
Uczestników Promocji w szczególności na adres Organizatora: Al. 

Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-
mail: x@fujifilm.pl z dopiskiem „PROMOCJA MIKOŁAJKOWA”. Prosimy o 
wskazanie w treści reklamacji imienia i nazwiska oraz adresu do 

korespondencji, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie 
reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania 
przez Organizatora. 

3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik Promocji zostanie 

powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w 
zależności od tego, w jaki sposób reklamacja została przesłana do 

Organizatora. 

4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez 
Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych 

Uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
§ 5 
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[DANE OSOBOWE] 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane 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, „RODO”) 

(Dz. Urz. UE L119/1) w celu realizacji procedury reklamacyjnej Promocji 
wskazanej w § 4 Regulaminu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny na 

przeprowadzenie i ukończenie Promocji. 

5. W niektórych sytuacjach Organizator ma prawo przekazywać dane osobowe 
Uczestnika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania 

Promocji. Organizator będzie w takim przypadku przekazywać dane osobowe 
osobom upoważnionym przez Organizatora, pracownikom i 

współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu 
wykonywania swoich obowiązków oraz innym odbiorcom danych. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych. 

7. Na działania Organizatora jako administratora danych przysługuje 
Uczestnikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest 
wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz 

jest niezbędne do realizacji procedury reklamacyjnej Promocji wskazanej w § 
4 Regulaminu. 

 
§ 6 

 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepach objętych Promocją oraz na 
stronie internetowej www.fujifilm.eu/pl, a także będzie udostępniony 
wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie 
usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne 

http://www.fujifilm.eu/pl
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prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie 

sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem; 

b) konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, 

postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie 
działalności Organizatora organu administracji publicznej; 

c) konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, 

postanowień lub wytycznych wynikających orzeczenia sądowego 
znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora 

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o 
świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy 
Uczestnikiem a Organizatorem; 

d) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez organizatora 
spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; 

e) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług 
świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia 
Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie 

przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych 
Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi; 

f) połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych 
danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie. 

3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst 

jednolity Regulaminu poprzez publikację na swojej stronie internetowej. 

5. Organizator zobowiązuje się dopełnić wszystkich obowiązków podatkowych, 

które mogą powstać w związku z organizacją Promocji i które zgodnie z 
prawem podatkowym obciążają organizatora sprzedaży premiowej lub 
podobnego modelu promocyjnej działalności handlowej. 

6. Promocja  nie  jest  grą  losową,  zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą 
na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia 
Promocji a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.   

 


