
REGULAMIN PROMOCJI  
„Odbierz prezent od BIC” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą 
„Odbierz prezent od BIC" (zwana dalej „Promocją”).  

2. Organizatorem promocji jest Columbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-080), ul. Mińska 25 lok. 330, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy 30 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).  

Fundatorem nagród jest BIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-626), Al. Niepodległości 69 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000037071, dla której dokumentację 
rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 5211012913, kapitał zakładowy 24 271 500 zł 
(zwany dalej „Fundatorem”). 

3. Promocja trwa od 1 grudnia do 14 grudnia 2021 r. Nagrody można odbierać do dnia 2 stycznia 2022 r. 
lub do wyczerpania puli nagród, w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze. 

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów do 
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową (zwane dalej „Uczestnikami”). 

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

7. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej i objęte są nią wszystkie zakupione 
w sklepie internetowym dostępnym pod adresem frisco.pl (zwanym dalej Frisco) produkty marki BIC. 

8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.bic.fenek.pl oraz konkursy.columbit.pl z możliwością 
jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§2. Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Aby wziąć udział w Promocji, należy w terminie od 1 do 14 grudnia 2021 r. dokonać we Frisco zakupu 
produktu lub produktów marki BIC na łączną kwotę minimum 10 zł. 

2. W Promocji przewidziane zostało 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) nagród w postaci zestawu dwóch 
audiobooków: „Zabawy na śniegu” oraz „Nie wszystko mogę mieć” z cyklu Przygody Fenka o wartości 
łącznej zestawu 17 zł (słownie: siedemnaście złotych), (zwane dalej łącznie „Nagrodą”).  

3. Nagrodę można odebrać do dnia 2 stycznia 2022 r. wchodząc na stronę www.bic.fenek.pl, wpisując w polu 
formularza odpowiedź na pytanie „Jaki produkt BIC kupiłeś na stronie frisco.pl?” i zatwierdzając pobranie 
nagrody przez kliknięcie w przycisk Pobierz. Termin odbioru Nagrody jest nieprzekraczalny. 

4. Organizator informuje, że Nagroda wydana w Promocji zwolniona jest od opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, jako nagroda (premia) przyznana w ramach sprzedaży premiowej, której 
wartość nie przekracza kwoty 2000 zł, co wynika wprost z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387). 

 

§3 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane na podstawie rozporządzenia 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”. 

http://www.bic.fenek.pl/


2. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Promocji przez Uczestników jest 
BIC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000037071, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
posiadająca numer NIP: 5211012913, kapitał zakładowy 24 271 500,00 zł. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, 
w następujących celach i do upływu następujących okresów: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń, 
oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników 
związanych z udziałem w Promocji. 

4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa 
poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w BIC Polska pod adresem e-mail:  
data-protection@bicworld.com 

6. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Promocji 
na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe 
Uczestników mogą być przekazane firmom informatycznym w celu przeprowadzenia Promocji. Dane 
osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych 
celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także 
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy RODO lub inne przepisy prawa. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody i jest jednoznaczne z rezygnacją 
z udziału w Promocji. 

8. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników składających reklamacje to: imię i nazwisko, 
adres e-mail, adres zamieszkania oraz dane związane z opisaną reklamacją. 

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne ani w celu ich profilowania. 

10. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty 
wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych. 

11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

 

§4. Reklamacje 

1. Reklamacje można przesyłać najpóźniej do dnia 16.01.2022 r. pod adresem Organizatora, to jest 
Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Odbierz prezent od BIC”. 
Reklamacja winna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, opis 
przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.  

2. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. 

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub e-
mailem wysłanym na adres podany w reklamacji. 

4. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem 
powszechnym. 

 

§5. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.  
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2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody 
na osobę trzecią. 

3. Uczestnik Promocji ma prawo do korzystania z pobranych audiobooków wyłącznie na własny, prywatny 
użytek. Treść umowy licencyjnej dostępna jest pod adresem: fenek.pl/warunki-licencyjne  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, 
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem konkurs@columbit.pl. 
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