Regulamin promocji „Poleć nas znajomemu”
§I Postanowienia Ogólne
Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą: „Poleć
nas znajomemu”. Promocja obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r. do odwołania.
1. Organizator – Firma Handlowa Giga z siedzibą w Skale, Plac Konstytucji 3 Maja numer 6, kod
pocztowy 32-043 zwana dalej Operatorem
2. Polecający – każda osoba fizyczna będąca Abonentem firmy GIGAinternet, niezalegająca z
opłatami na rzecz Operatora
3. Znajomy – osoba fizyczna, nie będąca Abonentem firmy GIGAinternet
4. Bonus – nagroda dla Polecającego i Znajomego w postaci obniżenia do kwoty 1,00 zł brutto
jednej miesięcznej opłaty abonamentowej za usługi Operatora niezależnie od posiadanego pakietu
oraz czasu trwania umowy. Nie dotyczy usług, które rozliczane są rocznie.
5. Zamówienie – oznajmiona przez Znajomego chęć podjęcia współpracy z firmą GIGAinternet
polegającej na korzystaniu ze świadczonych przez nią usług
6. Konsultant – pracownik firmy GIGAinternet odpowiedzialny za sprzedaż usług
7. Abonent – osoba, która na mocy podpisanej umowy korzysta z usług telekomunikacyjnych
świadczonych przez Operatora
§II Zasady udziału w promocji
1. Każdy Polecający może polecić dowolną liczbę Znajomych. Za każdego Znajomego przysługuje
Polecającemu odrębny Bonus.
2. Polecenie jest uznane za skuteczne jeśli dojdzie do podpisania Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych Operatora ze Znajomym.
3. Polecający nie może polecić samego siebie oraz Znajomych będących już Abonentami Operatora.
4. Polecanie odbywa się w następujących sposób:
4.1 Polecający poleca Operatora Znajomemu poprzez komunikację prywatną.
4.2 Znajomy składa Zamówienie:
- podczas bezpośredniego kontaktu z Konsultantem – wówczas wypełnia formularz (wpisuje imię,
nazwisko oraz nr telefonu Polecającego) .
- mailowo – dopisuje do zamówienia „Polecił mnie:” – imię, nazwisko, nr telefonu Polecającego
- telefonicznie – informuje w czasie składania Zamówienia o poleceniu i podaje dane Polecającego,
które pozwolą na jego jednoznaczne zidentyfikowanie.
4.3 Po złożeniu zamówienia przez Znajomego Operator weryfikuje zarówno Polecającego (czy jest
już Abonentem Operatora) jak i Znajomego (czy Znajomy nie jest już Abonentem Operatora, czy
istnieją możliwości techniczne na świadczenie usług przez Operatora w podanej przez Znajomego
lokalizacji).
5. Polecającemu przysługuje Bonus w następnym miesiącu po podpisaniu przez Znajomego
umowy z Operatorem.
6. Znajomemu przysługuje Bonus przy pierwszej opłacie abonamentowej. Nie dotyczy opłaty
aktywacyjnej.
7. Polecający o Bonusie zostanie poinformowany przez Operatora w formie pisemnej, telefonicznej
lub mailowej.
7. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Polecającego na warunki promocji określone
niniejszym regulaminem.
8. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji
Operatora o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.

9. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych podpisanej przez Znajomego w ramach Promocji „Poleć nas znajomemu”.
§III Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, jest Operator. Inspektorem
Ochrony Danych jest Arkadiusz Koćma (adres korespondencyjny: Plac Konsytucji 3 –go Maja 6,
32-043 Skała) Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są w celu prawidłowej
realizacji Promocji w zależności od posiadanego statusu Polecającego lub Znajomego, tj. w
szczególności:
1.1 umożliwienia uczestnictwa w Promocji;
1.2 ustalenia osób uprawnionych do Bonusu oraz jego przyznanie przez Operatora;
1.3 w związku z korespondencją;
1.4 dla potrzeb technicznych i statystycznych Operatora na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 jako RODO) W
przypadku wyrażenia odrębnych zgód, dane osobowe będą przetwarzane w celach objętych zgodą
na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
2. Dla celów związanych z uczestnictwem w Promocji Operator przetwarzał będzie następujące
dane osobowe Polecającego oraz Znajomego:
2.1 imię i nazwisko;
2.2 adres świadczenia usługi Polecającego oraz potencjalny adres świadczenia usługi Znajomego;
2.6 nr telefonu i/lub adres e-mail Polecającego i Znajomego;
3. Dla celów związanych z uczestnictwem w Promocji Operator przetwarzał będzie następujące
dane osobowe: Polecającego i Znajomego zawarte w przesłanym przez niego formularzu „Poleć nas
Znajomemu”, a w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
4. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w związku z uczestnictwem będą
przetwarzane do momentu trwania Promocji, a dane przetwarzane w celach objętych odrębnymi
zgodami będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Dane osobowe Polecającego oraz Znajomego mogą być ujawnione pracownikom lub
współpracownikom Operatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Operatorowi na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Uczestnicy Promocji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Polecający oraz Znajomy mają również prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy RODO..
7. Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych
celów.
§IV Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Promocji w każdym czasie.
2. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania promocji na stronie internetowej
Organizatora www.gigainternet.pl
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Organizatora.

FH GIGA Arkadiusz Koćma
pl. Konstytucji 3 Maja 6
32-043 Skała
NIP: 6761066435
www.gigainternet.pl
tel. 12 445 9000

Formularz zgłoszeniowy uczestnika Promocji „Poleć nas znajomemu”

DANE POLECAJĄCEGO
Imię i nazwisko
Adres świadczenia usług
Telefon komórkowy
e-mail

………………………………………………………
podpis

DANE ZNAJOMEGO
Imię i nazwisko
Potencjalny adres świadczenia usług
Telefon komórkowy
e-mail

………………………………………………………
podpis

* Podpisując formularz Polecający i Znajomy zgadzają się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie
Promocji „Poleć nas znajomemu”.

