REGULAMIN PROMOCJI
KARTA ZNIŻKOWA -15%

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1.
Organizatorem Promocji na stronie http://takeanewlook.pl/ zwanego dalej „Promocją” jest New Look
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336043, kapitał zakładowy 4.276.000,00zł; NIP 527260-96-86, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.

Warunki uczestnictwa w Promocji określone są w niniejszym Regulaminie.

1.3.
Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
1.4.
W trakcie trwania Promocji treść Regulaminu Promocji będzie dostępna do wglądu w każdym ze
sklepów New Look.
1.5.
Organizator przeprowadza Promocję za pośrednictwem strony www (zwanej dalej „Serwisem”), pod
adresem: http://takeanewlook.pl/ (zwanej dalej „Stroną Promocyjną”).

2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
2.1.

Promocja trwa od 20.02.2019 do 31.03.2019 (włącznie).

3. ZASADY UCZESTNICTWA
3.1.
Uczestnik rejestruje się na stronie http://takeanewlook.pl/ w celu wzięcia udziału w promocji, zostawiając
swoje dane dobrowolnie:
a) Imię
b) Adres e – mail
c) Numer telefonu
d) Sklep New Look, w którym najczęściej robi zakupy

4. ZASADY PROMOCJI
4.1. Strona Promocyjna umożliwia zarejestrowanie w celu otrzymania SMS uprawniającego do odebrania karty
rabatowej -15% na zakupy powyżej 100 zł.
4.2 Warunkiem odbioru karty jest pokazanie otrzymanej wiadomości SMS przy kasie w dowolnym sklepie
stacjonarnym New Look na terenie Polski w okresie trwania promocji lub do wyczerpania zapasów.
4.4 Karta zniżkowa ważna jest w sklepach stacjonarnych New Look w Polsce do końca marca 2019. Zniżka może być
wykorzystana wielokrotnie, nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Promocji jest Organizator. Dane osobowe służą
przesłaniu zniżki i jeśli wyrażona zostanie zgoda, przetwarzane będą przez Administratora w celu informacji o
produktach, trendach, wyprzedażach, promocjach i innych informacji handlowych Organizatora za pomocą SMS
lub/i e-mail. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat naszej polityki prywatności, odwiedź stronę www.newlook.com i
zakładkę ‘Privacy’. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom.
6.2. Dane osobowe Uczestników, którzy nie wyrazili zgody na komunikację marketingową będą użyte tylko do
przesłania SMS uprawniającego do odbioru karty i przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy. Dane
osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na komunikację marketingową będą przechowywane aż do żądania
ich usunięcia.
6.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii
danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika na
potrzeby marketingu bezpośredniego. Uczestnik może zgłosić sprzeciw przez wysłanie wiadomości na adres email: kontakt@newlook.com. Uczestnik ma prawo, by w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego
skorzystano przed wycofaniem zgody.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

7.2.
Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane
przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
7.3.
Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi
w życie po jej ogłoszeniu.
7.5. Wszystkie koszty związane z korzystaniem z Promocji, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są
ponoszone przez Użytkownika Promocji.
7.6.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

