Regulamin Promocji
„Walentynki z PizzaPortal”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji: „Walentynki z PizzaPortal” (zwanej dalej „Promocją”) jest Restaurant
Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000340368, REGON:
100768531, o kapitale zakładowym 34 780 000 zł, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Regulamin określa zasady organizacji Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
3. Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji;
Promocja – akcja promocyjna pod nazwą: „Walentynki z PizzaPortal”;
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora, w serwisie PizzaPortal
na stronie www.PizzaPortal.pl na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych oraz
w aplikacjach mobilnych PizzaPortal, służących do zamawiania jedzenia online; Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych., która korzysta z Usług
świadczonych przez Organizatora;
Nagroda – nagroda rzeczowa – zestaw: 2 vouchery do wykorzystania w dowolnym z kin
Cinema City na pokazy filmów 2D do wykorzystanie nie później niż: 31.08.2019 r.,
przyznawany Uczestnikom, którzy wezmą ̨ udział w Promocji i spełnią wymagania do
przyznania nagrody.
Aplikacje mobilne PizzaPortal.pl – aplikacje mobilne PizzaPortal do zamawiania jedzenia
online, dostępne bezpłatnie na systemy operacyjne Android, iOS.
PizzaPortal.pl – serwis internetowy Organizatora służący do świadczenia Usług, dostępny
pod adresem: www.PizzaPortal.pl oraz w aplikacjach mobilnych pod nazwą PizzaPortal.
Strona Promocji – strona internetowa znajdująca się pod adresem
https://pizzaportal.pl/walentynki/ opisująca szczegóły i warunki Promocji

§2
Miejsce i czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od 11.02.2019 r. od godz. 00.00 do 15.02.2019, godz. 23:59.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. W Promocji może wziąć udział każdy Użytkownik.
2. Do udziału w Promocji niezbędne jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem PizzaPortal.pl
lub Aplikacji mobilnych PizzaPortal.pl i skuteczne dokonanie zapłaty za to zamówienie.
3. Zamówienia, które biorą udział w Promocji muszą mieć status zamówienia zaakceptowanego.
Zamówienia odrzucone lub anulowanie nie biorą udziału w Promocji.
4. Użytkownik zgłasza swój udział w Promocji poprzez zrealizowanie zamówienia powyżej kwoty
59.99 zł oraz wykorzystanie kodu „RANDKA” poprzez wpisanie go w polu służącym do wpisania
kodu rabatowego podczas składania zamówienia (w sekcji Dostawa/Odbiór) za pośrednictwem
PizzaPortal.pl lub Aplikacji mobilnych PizzaPortal.pl (dalej „Uczestnik”).
5. Przystąpienie do Promocji poprzez wpisanie w odpowiednim polu słowa „RANDKA” oznacza
akceptację niniejszego Regulaminu i zgodę na kontakt dotyczący Promocji.

6. Promocja jest skierowana wyłącznie do Użytkowników. Restauratorzy współpracujący
z Organizatorem w ramach PizzaPortal, pracownicy restauracji współpracujących
z Organizatorem w ramach PizzaPortal oraz współpracownicy Organizatora nie mogą brać udziału
w Promocji.
7. Zgłoszenia do Promocji podlegają weryfikacji przez Organizatora, w celu wykrycia ewentualnych
nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Zabrania się udziału w Promocji poprzez wykorzystanie
jakiegokolwiek oprogramowania lub jakichkolwiek technik mechanicznych lub innych
umożliwiających samodzielne / automatyczne dokonywanie zgłoszeń w Promocji.
§4
Nagrody
1. Promocja opiera się na mechanizmie wręczania nagród przez Organizatora.
2. Nagrody w Promocji przyznawane będą przez cały okres trwania Promocji dla pierwszych 500
(słownie: pięciuset) Uczestników, którzy złożą zamówienia spełniające warunki uczestnictwa
w Promocji.
3. W celu wyznaczenia Uczestników, którzy otrzymają Nagrody, wzięty zostanie pod uwagę czas
złożenia zamówienia, to znaczy moment kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” na formularzu
zamówienia, który przenosi do podsumowania zamówienia.
4. Organizator przedstawi listę Uczestników, którzy otrzymają Nagrody na Stronie Promocji. Lista
ta zostanie opublikowana do 5 dni od zakończenia promocji.
5. Organizator powiadomi Uczestników, którzy otrzymają Nagrody, o ich wygranej drogą
e-mailową, na adresy wskazane w formularzu służącym do składania zamówienia do 5 dni od
zakończenia promocji. W wiadomości zawarte będą 2 vouchery do sieci kin Cinema City na
pokazy filmów 2D, stanowiące obiekt promocji. Pełną listę kin można znaleźć na stronie
www.cinema-city.pl
6. Regulamin korzystania z voucherów w kinie dostępny jest tutaj: https://www.cinemacity.pl/static/pl/pl/regulamin-kina-vouchery/
7. W puli znajduje się 500 Nagród. Dokładna liczba rozdanych Nagród będzie zależała od liczby
Użytkowników, którzy spełnią warunki uczestnictwa Promocji. Dodatkowe warunki i specjalne
oferty związane z Promocją komunikowane będą na Stronie Promocji.
8. Promocja łączy się z innymi promocjami oraz rabatami na PizzaPortal z wykluczeniem użycia kodu
innego niż „RANDKA”, którego użycie stanowi warunek wzięcia udziału w Promocji.
9. Użytkownik składając zamówienie potwierdza prawidłowość danych zawartych
w Formularzu zamówienia.
10. W czasie trwania Promocji Organizator udostępnia wszelkie szczegóły, warunki oraz regulamin
promocji na stronie Promocji.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z administratorem można
się skontaktować poprzez adres email: biuro@pizzaportal.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik może
skontaktować się poprzez adres e-mail iod@pizzaportal.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora z dopiskiem „IOD”. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem, w szczególności w celach
związanych z dokonaniem rejestracji, weryfikacją zgłoszenia do Promocji, wydania
Nagrody, wykonania ewentualnych obowiązków podatkowych, rozpatrzenia
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reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1
pkt f Rozporządzenia Rozporządzenie 2016/679 – dalej: „RODO”); prawnie
uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu
Promocji;
b) w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa,
w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1
lit c RODO);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na
ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Organizatora .
Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym
Organizatora w realizacji Promocji (w szczególności agencjom marketingowym), podmiotom
odpowiedzialnym za dostarczenie nagród laureatom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Promocji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym
z przepisów prawa.
Uczestnikom prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
dla celów wskazanych w ust. 3 a) i c ) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika.
Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną
lub elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
§6
Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać mailowo na prowadzony w tym celu przez
Organizatora adres: biuro@pizzaportal.pl, w tytule maila należy wpisać: „Walentynki
z PizzaPortal”.
2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
ich otrzymania przez Organizatora z zastrzeżeniem, że wiadomość napłynęła do Organizatora
zgodnie z punktem 6.1 Regulaminu.
3. Złamanie ustaleń Regulaminu Promocji przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie
z uczestnictwa w Promocji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub zakończenia akcji przed terminem
15.02.2019. W takim wypadku wszystkie zmiany zostaną opublikowane w niniejszym
Regulaminie oraz na stronie https://pizzaportal.pl/walentynki/

