
Regulamin promocji ,,20 złotych taniej z Masterpass” 
 
 

 
§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem akcji promocyjnej 20 złotych taniej z Masterpass, zwanej dalej Promocją jest shumee 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 122/6, 90-006 Łódź, zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

KRS, pod numerem 0000628881 NIP: 7252140725, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000 

złotych opłaconym w całości, zwana dalej ,,Organizatorem”. 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Serwisu shumee.pl. 

3. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację postanowień tego Regulaminu. 
 

4. Pula Zniżek możliwych do wykorzystania to 5900 (słownie pięć tysięcy dziewięćset), w przypadku jej 

wyczerpania Organizator poinformuje o tym fakcie za pośrednictwem strony promocyjnej 

https://shumee.pl/events/masterpass 

 
 
 

§2 Termin i miejsce promocji 
 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski. 

2. Promocja dotyczy produktów możliwych do zakupu w platformie sprzedażowej shumee 

prowadzonej przez Organizatora. 

3. Sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji trwa od 21.01.2019 do 

momentu wyczerpania puli Zniżek, określonej w §1 ust. 4, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019. 

 
 
 

§3 Warunki uczestnictwa 
 

1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Uczestnicy w wieku od 13-tu do 18-tu lat oraz częściowo ubezwłasnowolnieni mogą uczestniczyć w 

Promocji za uprzednią zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego. 



3. Uczestnikom zostanie przyznany rabat na zakupy w wysokości 20 złotych, zwany dalej ,,Zniżką”, od 

wartości całego Zamówienia, które spełni poniższe warunki: 

a) dokonanie zakupu o wartości minimum 25 zł, a maksimum 59,99 zł nie wliczając w to kosztu 

dostawy, w serwisie shumee, w terminie określonym w §2 ust. 3, spośród co najmniej jednego 

sprzedawcy z serwisu shumee.pl 

b) posiadać portfel Masterpass i opłacić zakup z jego wykorzystaniem 
 

4. Uczestnik nie może przekazać swojego uprawnienia osobie trzeciej. 
 

5. Promocja łączy się z pozostałymi aktualnie prowadzonymi promocjami w serwisie shumee.pl. 
 

6. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie prawidłowe transakcje, które nie zostały anulowane, 

spełniające wszystkie wymagania określone w Regulaminie Promocji i Regulaminie serwisu shumee.pl 

. 
 
 

 
§4 Realizacja Zniżki 

 
1. Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w §3, w momencie wyboru płatności portfelem 

Masterpass, kwota do opłacenia zostanie automatycznie obniżona o kwotę ustaloną w §3. 

2. Udzielona Uczestnikowi Promocji Zniżka nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w 

zamian za otrzymaną Zniżkę. 

 
 
 
 
 

§5 Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli shumee SA z siedzibą w Łodzi. 
 

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji warunków Promocji oraz rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Promocji. 
 

4. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”), tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest umożliwienie 

uczestnictwa w promocji oraz rozpatrywanie reklamacji. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wspierającym Organizatora w organizacji 

Promocji, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy 

danych). 

6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do 

Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Promocji oraz po jej zakończeniu, do 

upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu usług świadczonych w związku z 

Promocją zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

 
 
 
 
 

§6 Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie skargi związane z przebiegiem Promocji Uczestnik może kierować do Organizatora na adres 

mailowy reklamacje@shumee.pl, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora podany w 

postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora wskazanej w 

postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu. 

2. W reklamacji należy podać dane Uczestnika niezbędne do przesłania informacji o wyniku 

rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w realizacji Promocji. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 30 dni 

od dnia otrzymania reklamacji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie będzie 

miało to wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników na podstawie Regulaminu. 


