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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Energizer z Play” 

§ 1 

Definicje 

1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży premiowej pt. „Energizer z Play” 

2. Sprzedaż Premiowa – akcja promocyjna pt. „Energizer z Play” organizowana i prowadzona na 

zasadach opisanych w Regulaminie przez Organizatora  

3. Organizator - spółka Plej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 128, 02-952 

Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000338644 o kapitale zakładowym 

50.000 zł, NIP: 113-277-83-98 na zlecenie spółki Energizer Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000046358 o kapitale zakładowym 17.262.650 zł, NIP: 782-10-03-032 zwanej dalej 

Zleceniodawcą 

4. Oferta - jedna z następujących ofert dostępnych w Play na kartę (świadczonej przez P4 spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, o kapitale zakładowym w wysokości 

48.856.500 zł, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609): oferta Play na Kartę, oferta 

Formuła Play na Kartę, oferta Play na Kartę Lubię to!, oferta Play na Kartę Surf, 

oferta na Kartę Rok Ważności Konta lub oferta Formuła Mini Max na Kartę 

5. Uczestnik – osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Okresu Sprzedaży Premiowej 

ukończyła 18. roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem Oferty, zapoznała 

się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść, nie będąca pracownikiem Organizatora ani 

Zleceniodawcy ani nie współdziałająca z tymi podmiotami na podstawie umów 

cywilnoprawnych, a także nie będąca członkiem ich najbliższych rodzin. Przez członków 

najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.  

6. Pakiet –  pakiet krajowej transmisji danych wynoszący łącznie 4 GB (przyznawane są 2 pakiety 

po 2 GB) do wykorzystania w Ofercie zgodnie z zgodnie z regulaminem Oferty Promocyjnej 

„Pakiet 2 GB internetu w Play”. Ważność Pakietu, z wyjątkiem oferty Formuła MINI MAX na 

Kartę, wynosi 30 dni od momentu zasilenia, o którym mowa w § 2 ust. 8. W przypadku oferty 

Formuła MINI MAX na Kartę Pakiet będzie ważny do końca miesiąca kalendarzowego, w którym 

nastąpiło zasilenie, o którym mowa w § 2 ust. 8. 

7. Dzień Roboczy – dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od prac 

8. Okres Sprzedaży Premiowej – od godziny 00.01 dnia 15 marca 2018 roku do godz. 23.59 do 

dnia 15 czerwca 2018 roku 

§ 2 

Zasady Sprzedaży Premiowej 

1. W celu wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej Uczestnik będący użytkownikiem Oferty 

powinien w Okresie Sprzedaży Premiowej zakupić w sklepie znajdującym się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produkty marki Energizer za kwotę minimalną w wysokości 15 zł 

https://www.positivenergy.pl/play/Regulamin_Pakiet_2GB.pdf
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brutto, a następnie dokonać do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 23.59 zgłoszenia na stronie 

internetowej www.positivenergy.pl/play zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. (Od 

dnia 30 czerwca 2018 roku strona  internetowa www.positivenergy.pl/play nie będzie dostępna). 

2. Zakup, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, musi być potwierdzony na jednym paragonie 

opatrzonym datą z Okresu Sprzedaży Premiowej. Jeden paragon upoważnia tylko do 

jednorazowego zgłoszenia uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej niezależnie od tego czy wartość 

zakupionych produktów marki Energizer stanowi wielokrotność kwoty 15 zł brutto.  

3. W celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej Uczestnik powinien w 

pierwszej kolejności na stronie internetowej www.positivenergy.pl/play wykonać następujące 

czynności: 

a) zaakceptować Regulamin poprzez kliknięcie odpowiedniego pola zgody, 

b) wyrazić zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w 

Regulaminie poprzez kliknięcie odpowiedniego pola zgody, 

c) wyrazić zgodę o następującej treści: 

a. Wyrażam zgodę na udostępnienie Organizatorowi przez P4 sp. z o.o. 

informacji, czy podany numer telefonu jest uprawniony do skorzystania ze 

sprzedaży premiowej i otrzymania pakietu  

d) wpisać w wyznaczonym miejscu swój numer telefonu wykorzystywany w ramach Oferty 

i następnie kliknąć przycisk „Sprawdź” 

Po wykonaniu powyższych czynności na numer telefonu wpisany zgodnie z § 2 ust. 3 pkt d) 

Regulaminu wysyłana jest wiadomości SMS z hasłem, które Uczestnik powinien wpisać w 

wyznaczonym miejscu na stronie internetowej www.positivenergy.pl/play i następnie kliknąć 

przycisk „Potwierdź” 

4. W przypadku, gdy numer telefonu wpisany zgodnie z § 2 ust. 3 pkt d) Regulaminu nie jest 

wykorzystywany w ramach Oferty, na stronie www.positivenergy.pl/play wyświetlana jest 

informacja o braku możliwości wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej. 

5. W przypadku, gdy numer telefonu wpisany zgodnie z § 2 ust. 3 pkt d) Regulaminu jest 

wykorzystywany w ramach Oferty, na stronie internetowej www.positivenergy.pl/play pojawi 

się formularz zgłoszeniowy zwany dalej Formularzem Zgłoszeniowym, który w celu 

sfinalizowania zgłoszenia udziału w Sprzedaży Premiowej Uczestnik powinien wypełnić i wysłać 

poprzez: 

a) podanie następujących danych:  

 adres e-mail, 

 numer paragonu, 

b) wgranie wyraźniej fotografii (w formacie .jpg, .JPEG lub .png o maksymalnej wielkości 

10 MB) obrazującej fabrycznie zapakowane produkty marki Energizer (front 

opakowania) wraz z paragonem, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, 

c) wysłanie  wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” 

6. Zgłoszenia zawierające niewyraźne zdjęcie uniemożliwiające identyfikację produktu marki 
Energizer lub też odczytanie danych na paragonie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, 

nie będą uwzględniane. 
7. Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, który zawiera 

treści bezprawne. Formularze zawierające treści bezprawne nie będą uwzględniane. 
8. Organizator dokona weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego w terminie nie dłuższym niż 2 Dni 

Robocze od jego wysłania przez Uczestnika. O wyniku weryfikacji Uczestnik zostanie 

poinformowany poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany w Formularzu  
Zgłoszeniowym. W przypadku, gdy weryfikacja Formularza została przeprowadzona pomyślnie 

konto numeru telefonu wykorzystywanego w ramach Oferty i wskazanego przez Uczestnika w 
Formularzu Zgłoszeniowym zostanie zasilone Pakietem, przy czym nastąpi to w terminie nie 

dłuższym niż 2 Dni Robocze od wysłania Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika. W trakcie 

http://www.energizertickets.com/
http://www.energizertickets.com/
http://www.energizertickets.com/
http://www.energizertickets.com/
http://www.energizertickets.com/
http://www.energizertickets.com/
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Okresu Sprzedaży Premiowej jeden Uczestnik może ubiegać o uzyskanie maksymalnie dwóch 

Pakietów na jeden numer telefonu, który jest przez Uczestnika  wykorzystywany w ramach 

Oferty. Zgłoszenia, w wyniku których jeden Uczestnik otrzymałby więcej niż dwa Pakiety na 
jeden numer telefonu, który jest przez Uczestnika wykorzystywany w ramach Oferty telefonii, 

nie będą uwzględniane. 
9. W przypadku wyczerpania puli 200 000 Pakietów przed dniem 15 czerwca 2018 roku Sprzedaż 

Premiowa ulega zakończeniu. Organizator poinformuje o fakcie zakończenia Sprzedaży 

Premiowej na stronie internetowej www.positivenergy.pl/play. 
10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za 

Pakiet. 
11. Pakiety podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku osób, 

które nie prowadzą działalności gospodarczej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 ze zm.) jako nagrody związane ze 

sprzedażą premiową. 

 
§ 3 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922, jest Organizator - 

spółka Plej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ul. Wiertnicza 128, 02-952 Warszawa). 
2. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt d) oraz § 2 ust. 5 pkt a) 

Regulaminu ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Sprzedaży 
Premiowej. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane doraźnie jedynie w celu należytego 

przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej. Po dokonaniu powyższych czynności dane osobowe 
zostaną niezwłocznie usunięte. 

4. Dane osobowe Uczestników, którzy wnieśli reklamacje będą przetwarzane przez okres  
postępowania reklamacyjnego oraz w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń. 

Po dokonania powyższych czynności dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. 

5. Organizator przekaże  P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, 
numery telefonów, których użytkownicy wyrazili zgodę opisaną w § 2 ust. 3 lit. c) powyżej: 

a. potencjalnych Uczestników w celu przeprowadzenia weryfikacji możliwości wzięcia 

udziału w Sprzedaży Premiowej; 
b. w przypadku pozytywnej weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z § 2 ust. 8, 

Uczestników w celu uruchomienia Pakietów. 

 
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W celu realizacji 

wskazanych uprawnień Uczestnik powinien wysłać wiadomość na następujący adres e-mailowy 
energizer@positivenergy.pl 

7. Po dniu 25 maja 2018 roku Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 
ROZPORZĄDZENIE 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. 

 

§ 4 

Świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Organizator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Niniejszy Regulamin stanowi 

jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. 

2. Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegającą na: 

 dostępie do strony internetowej www.positivenergy.pl/play i udostępnionych w 

ramach tej strony funkcjonalności, 

 przesyłaniu hasła, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, 
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 rozpatrywaniu reklamacji oraz uzyskiwaniu informacji na temat Sprzedaży 

Premiowej poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej. 

3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik 

powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: 

a) komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) z internetową przeglądarką 

WWW, 

b) połączenie z siecią Internet, 

c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna. 

4. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez 

Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy 

wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a 

także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W 

razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator 

może powiadomić o nich Uczestnika poprzez informację na stronie internetowej 

www.positivenergy.pl/play 

5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych 

przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: 

a) Kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem, 

b) Zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem. 

6. W celu otrzymania kodu, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, Uczestnik powinien 

dysponować urządzeniem teleinformatycznym pozwalającym na odczytywanie wiadomości SMS, 

przy czym w celu wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej uczestnik musi korzystać z jednej z 

Ofert. 

7. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja przez 

Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. 

8. Zgoda uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili 

cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej świadczonej w oparciu 

o Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie z bazy danych. 

9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 5 Regulaminu. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą 

elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w 

szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazanej w § 4 ust. 1. 

 

§ 5 

Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Uczestnik ma prawo złożenia do dnia 15 lipca 2018 roku reklamacji dotyczącej Sprzedaży 

Premiowej.  

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na adres e-
mail: energizer@positivenergy.pl  lub też w formie pisemnej przesłane na adres Plej Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 128, 02-952 Warszawa. (O zachowaniu terminu do 
wniesienia reklamacji wniesionej w formie pisemnej decyduje data stempla pocztowego 

placówki pocztowej) Reklamacja musi zawierać informację, że dotyczy Sprzedaży Premiowej 

„Energizer z Play”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji 
wraz z jej uzasadnieniem, a w przypadku reklamacji zgłaszanych drogą e-mailową. Reklamacje 

niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje zgłoszone w inny sposób niż wskazany w § 5 ust. 2, w tym za pośrednictwem 

fanpage Energizer Polska, formularza na stronie energizer.eu czy też za pośrednictwem adresu 
e-mail biuro@plej.pl  nie będą rozpatrywane. 

http://energizer.eu/
mailto:biuro@plej.pl
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4. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Uczestnik 

zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 

adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres 
korespondencyjny. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Sprzedażą Premiową będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.positivenergy.pl/play. Informacje na temat Sprzedaży Premiowej  można również uzyskać 

poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: energizer@positivenergy.pl 

2. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i nast. polskiego Kodeksu 

cywilnego (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) 

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu    

Sprzedaży Premiowej,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  zmiany  nie  mogą  pozbawiać  Uczestników  

ich  praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą 

dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, 

które będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.positivenergy.pl/play. 

4. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku. 

http://www.positivenergy.pl/play
http://sip.lex.pl/#/akt/16785996
http://www.positivenergy.pl/play

