REGULAMIN PROMOCJI
„Zyskaj dodatkowe 20% wartości karty”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „Zyskaj dodatkowe 20% wartości karty”,
zwanej dalej „Promocją”, organizowanej przez Jula Poland Sp. z o.o., zwaną dalej „Organizatorem”.
1.2. Promocja przeznaczona jest dla klientów Jula Poland Sp. z o.o.
1.3. Regulamin jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja.

2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
2.1 Organizator – Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 49, KRS: 0000365248, XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Warszawie, NIP 524-271-85-25, REGON 142595635, Kapitał zakładowy 150.000,00 złotych.
2.2 Sklep internetowy Jula – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.jula.pl prowadzony przez Organizatora.
2.3 Multimarket Jula – stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Organizatora w ramach sieci handlowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.4 Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów Organizatora, którzy dokonają zakupu karty podarunkowej w trakcie trwania Promocji
zgodnie z jej zasadami.
2.5 Regulamin – dokument definiujący warunki i zasady udziału Uczestnika w Promocji.
2.6 Uczestnik – pełnoletnie osoby fizyczne, które wezmą udział w Promocji.
2.7 Program lojalnościowy JulaPro (Program) –– program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu JulaPro, adresowany do jego klientów, którym będą przyznawane korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie JulaPro.
2.8 Karta podarunkowa Jula – karta, którą można nabyć w dowolnym Multimarkecie Jula w Polsce i doładować dowolną kwotą przy kasie
Multimarketu. Upoważnia ona do płatności w Sklepie internetowym Jula oraz w Multimarketach Jula w Polsce. Karta nie posiada żadnej wartości przed naładowaniem w kasie Multimarketu Jula. Karta jest ważna przez 5 lat od daty naładowania. Jednorazowe zakupy za całą kwotę nie
są wymagane, pozostała kwota zostaje zachowana do wykorzystania w przyszłości. Karty nie można wymienić na gotówkę. W razie zgubienia
lub utraty karta nie zostanie zastąpiona nową.
3. Warunki promocji
3.1 Promocja obowiązuje w dniach 21-23 grudnia 2018 roku.
3.2. Promocja polega na uzyskaniu dodatkowo 20% wartości doładowania Karty podarunkowej Jula kupionej w dniach obowiązywania Promocji,
określane dalej jako „Bonus”.
3.3. Bonus, o o którym mowa w pkt. 3.2 uzyskany w ramach Promocji zostanie automatyczne naliczony z dniem 1 stycznia 2019 roku od kwoty, która będzie zasilała saldo karty na ten dzień. W przypadku częściowego wykorzystania środków przed dniem 1 stycznia 2019 roku Bonus zostanie naliczony od środków pozostałych na Karcie Podarunkowej. Jeżeli środki te zostaną w całości wykorzystane Bonus nie zostanie naliczony.
3.4. W czasie trwania promocji Uczestnik może nabyć dowolną liczbę kart o maksymalnej wartości doładowań 1000zł brutto.
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3.5. Każda karta zakupiona w czasie obowiązywania Promocji zostanie oznaczona specjalnąnaklejką informującą o Promocji oznaczającą
Kartę podarunkową z dodatkowym Bonusem. W celu skorzystania z Bonusu niezbędne jest posiadanie naklejki informującej o tym, że
Karta podarunkowa jest objęta Promocją. Naklejka uprawniająca do skorzystania z Bonusu: .

3.6. Uzyskany Bonus będzie można wykorzystać w Multimarketach Jula oraz Sklepie internetowym Jula od 1 stycznia do 31 stycznia 2019
roku.
3.7. Wykorzystując Kartę podarunkową Jula, kupioną w trakcie obowiązywania Promocji, w styczniu 2019 klienci JulaPro nie będą mogli
zarejestrować zakupu na koncie Jula Pro i skorzystać z przysługującego im rabatu zgodnie z Regulaminem: https://www.jula.pl/julapro/
regulamin/.
3.8. W przypadku skorzystania z Promocji w Multimarkecie Jula oraz w Sklepie internetowym Jula ma prawo weryfikować spełnienie przez
Uczestnika warunków uczestnictwa w Promocji.

4. Reklamacje Promocji
4.1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy powinni zgłaszać nie później niż w terminie 14 dni roboczych
od dnia zakończenia Promocji.
4.2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.jula.pl.
4.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

5. Dane osobowe
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu 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: RODO) jest
Organizator.
5.2. Punktem kontaktowym w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest adres e-mail: info@jula.pl.
5.3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Zyskaj dodatkowe 20% wartości karty” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Organizator przetwarza dane zgodnie z Polityką Ochrony
Danych osobowych: https://www.jula.pl/o-firmie-jula/polityka-ochrony-danych-osobowych/.
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5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie
przeprowadzenia akcji promocyjnej „Zyskaj dodatkowe 20% wartości karty”.
5.5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.6. Administrator może powierzyć w drodze umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym
przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „Zyskaj dodatkowe 20% wartości karty”, zgodnie
z art. 28 RODO.
5.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Zyskaj dodatkowe 20% wartości karty” przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Promocji.
5.9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie
z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce
przed wycofaniem zgody.
5.10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza
przepisy RODO.
5.11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 10 należy skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@jula.pl.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Promocji na stronie internetowej www.jula.pl oraz w Punkcie Obsługi
Klienta w Multimarketach Jula.
6.2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień, a korzystając z Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wzięcia udziału w Promocji, w szczególności w zakresie weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa (wiek, łączna
kwota na jaką zostały zakupione Karty Podarunkowe) oraz dla celów prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
6.4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi
w niniejszym Regulaminie jest ograniczona do wysokości Bonusu.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę/zgubienie Karty podarunkowej Jula przez Uczestnika.
6.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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