
 

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ ZAKUPU KONIAKU LUIS XIII 

 
§ 1. DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:  

1. „Oferta Specjalna” – ofertę specjalną proponowaną Klientom przez Organizatora na          

zasadach określonych niniejszym Regulaminem,  

2. „Organizator” – Premium Brands sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Władysławowie              

(84-104 Jastrzęba Góra) przy ul. Zygmunta III 11, wpisana do Krajowego Rejestru            

Sądowego pod numerem: 0000496500, posiadająca NIP: 5871701501, Regon:        

222026430, 

3. „Remy Cointreau” – Remy Cointreau International Marketing Services SAS         

Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Szucha 19, posiadająca            

numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070042174, 

1. „Klient”- pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności          

prawnych.  

 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki skorzystania z Oferty Specjalnej. 

2. Oferta Specjalna obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Oferta Specjalna rozpoczyna się 31.05.2019 o godz. 00:00, a kończy 31.07.2019. o            

godz. 23:59. 

4. Więcej informacji na temat Oferty Specjalnej można uzyskać pod adresem:          

sklep@sklep-domwhisky.pl 
 
§ 3. WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY SPECJALNEJ 

1. Klientami nie mogą być członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Remy           

Cointreau, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej          

rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby         

pozostające w stosunku przysposobienia. 

2. Przed skorzystaniem z Oferty Specjalnej, Klient powinien zapoznać się z          

Regulaminem.  

3. Warunkiem skorzystania z Oferty Specjalnej jest dokonanie zakupu przynajmniej         

jednej butelki Koniaku Louis XIII na platformie internetowej Organizatora         

(www.sklep-domwhisky.pl) w terminie obowiązywania Oferty Specjalnej (decyduje       

moment złożenia zamówienia). 

4. Klient powinien skorzystać z Oferty Specjalnej w terminie 90 dni od zakupu, o którym              

mowa w pkt 3 powyżej (decyduje data odbioru zakupionego koniaku). 
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5. Klient, który chce skorzystać z Oferty Specjalnej powinien wysłać swój wniosek           

emailowo na adres: sklep@sklep-domwhisky.pl. Zaleca się, aby we wniosku Klient          

podał miejsce i czas przeprowadzenia Oferty Specjalnej oraz swój telefon.  
6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, z Klientem skontaktuje się              

Ambasador Marki Remy Martin p. Piotr Wesołowski w celu ustalenia szczegółów           

skorzystania z Oferty Specjalnej. 

 
§4. ZASADY OFERTY SPECJALNEJ 

1. W ramach Oferty Specjalnej Organizator zapewnia dla Klienta degustację         

ekskluzywnych napojów alkoholowych dla 6 osób. Degustacja zostanie        

przeprowadzona przez Remy Cointreau.  

2. Degustacja odbędzie się w miejscu wskazanym przez Klienta na terytorium          

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania degustacji nie powinien przekroczyć 90 minut 

4. Remy Cointreau zapewni udział w degustacji Ambasadora Marki Remy Martin oraz           

dedykowane do tej kategorii alkoholu wyjątkowe kieliszki (przy degustacji         

obejmującej nie więcej niż 6 osób).  

5. Remy Cointreau pokrywa koszty ekskluzywnego alkoholu spożywanego przez Gości         

degustacji, jeżeli ich liczba nie przekracza sześciu osób oraz uczestnictwa w           

degustacji Ambasadora Marki Remy Martin. Pozostałe koszty degustacji pokrywa         

Klient.  

6. W degustacji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. W przypadku wątpliwości,           

czy dana osoba jest pełnoletnia, Ambasador Marki Remy Martin ma prawo poprosić            

daną osobę o okazanie dokumentu potwierdzającego jej wiek, a w przypadku           

odmowy okazania takiego dokumentu odmówić takiej osobie udziału w degustacji.  

7. Degustacja nie może mieć charakteru publicznego. 

8. Degustacja nie może być przeprowadzona w miejscu, w którym zgodnie z           

obowiązującymi przepisami prawa nie można spożywać napojów alkoholowych. 

9. W degustacji nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe. Ambasador Marki Remy           

Martin w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do trzeźwości danej osoby ma           

prawo odmówić jej udziału w degustacji. 

 

§ 5. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Premium Brands sp. z o. o. sp.             

k. z siedzibą we Władysławowie (84-104 Jastrzęba Góra) przy ul. Zygmunta III 11,             

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000496500, posiadająca         

NIP: 5871701501, Regon: 222026430. 

2. Dane osobowe Klientów, w zakresie określonym w Regulaminie, będą przetwarzane          

przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 29           

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z               
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późn. zm.), dalej „UODO”, oraz od dnia 25 maja 2018 r. 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, dalej         

„RODO”. 

3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Remy Cointreau International        

Marketing Services SAS Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul.            

Szucha 19, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070042174 na zasadzie          

w celu przetwarzania tych danych (art. 28 RODO). 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 pkt a             

RODO). 

5. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych           

oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17            

RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),          

prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO).           

Przysługujące Klientowi uprawnienia może on wykonać przesyłając stosowną        

informację na adres mailowy Administratora:  sklep@sklep-domwhisky.pl 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do         

skorzystania z Oferty Specjalnej. 

7. Klient ma prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie           

danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed            

wycofaniem zgody, ale jednakże może skutkować brakiem możliwości zrealizowania         

Oferty Specjalnej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie może być wysłane na adres           

email:  sklep@sklep-domwhisky.pl 
8. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji Oferty Specjalnej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO, a od 25 maja 2018                 

r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

b) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na       

ewentualne reklamacje, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja               

2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

9. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres realizacji Oferty Specjalnej          

oraz po jej zakończeniu – w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji - przez okres             

2 miesięcy po skorzystaniu przez Klienta z Oferty Specjalnej; po tym czasie zostaną             

trwale usunięte. 

10. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może obejmować następujący zakres        

danych: 

a) imię i nazwisko Klienta, 

b) numer telefonu Klienta, 

c) dane korespondencyjne, w szczególności adres email Klienta oraz jego miejsce          

zamieszkania, 
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11. Dane osobowe Klientów nie będą wykorzystywane do profilowania ani         

podejmowania zautomatyzowanych decyzji.  

12. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.            

7 powyżej. 

13. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w            

sytuacji kiedy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza          

przepisy RODO. 

14. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez        

Administratora danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku mogą Państwo           

skontaktować się za pomocą adresu email: sklep@sklep-domwhisky.pl 
 

§ 6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Reklamacje związane z Ofertą Specjalną mogą być zgłaszane w formie pisemnej na            

adres: sklep@sklep-domwhisky.pl dopiskiem "Reklamacja – Oferta Specjalna”". 
2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta takie jak: imię, nazwisko, adres do           

korespondencji (do doręczania listów)/email, jak również dokładny opis i powód          

reklamacji.  

3. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo         

wezwania Klienta do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty            

wezwania. Termin rozpatrzenia reklamacji podlega zawieszeniu do czasu        

uzupełnienia danych przez Klienta w sposób pozwalający na jej rozpatrzenie.          

Nieuzupełnienie przez Klienta braków, które w sposób obiektywny uniemożliwiają         

rozpatrzenie reklamacji uprawnia Organizatora, po dodatkowym wezwaniu do        

uzupełnienia, do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia. 

4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania           

reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia lub        

pozostawieniu bez rozpoznania reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po         

rozpatrzeniu reklamacji. 

5. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez        

Klienta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora oraz pod adresem:         

www.sklep-domwhisky.pl.  

2. Złożenie wniosku o skorzystanie z Oferty Specjalnej jest jednoznaczne z          

zaakceptowaniem warunków Regulaminu. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie       

zastosowanie mają przepisy prawa polskiego m.in. przepisy kodeksu cywilnego. 

4 

mailto:sklep@sklep-domwhisky.pl
mailto:sklep@sklep-domwhisky.pl
http://www.sklep-domwhisky.pl/


4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy         

według stosownych przepisów. 
5. Klient ma także prawo skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów          

dotyczących Konkursu. Przykładowym organem, do którego Klient może się zwrócić o           

rozwiązanie sporu związanego z Konkursem jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor         

Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, email:          

IH_WARSZAWA@WIIH.ORG.PL. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości     

skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przy udziale Mazowieckiego         

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej znajdują się pod adresem:        

http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136. 
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