
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

 „LEĆ ROBIĆ ZDJĘCIA"  

 

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]  

1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Leć robić zdjęcia” jest RIX GROUP AG z siedzibą w: 
Diepoldstrasse. 20, 9443 Widnau, Szwajcaria (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Sponsorem nagród w Promocji jest Huawei Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Domaniewska 
39A, 02 -672 Warszawa, nr KRS 0000221936, (zwaną dalej „Huawei”). 

3. Celem Promocji jest promocja następujących produktów Huawei: Honor 20 Lite, Honor 20 oraz Honor 
20 Pro (dalej: „Produkty Promocyjne”). 

4. W Promocji honorowany jest zakup Produktów Promocyjnych dokonany w jednym z punktów 
sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymienionych na stronie internetowej 
https://www.hihonor.com/pl/ (dalej: "Punkty Sprzedaży"). Lista Punktów Sprzedaży biorąca udział 
w Promocji może być rozszerzona przez Organizatora w trakcie Promocji - poprzez stosowną 
informację na stronie https://www.hihonor.com/pl/  

5. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że Promocji podlega zakup nowych i 
nieużywanych Produktów Promocyjnych.  

6. Promocja obejmuje Produkty Promocyjne zakupione w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 
2019 r w przypadku modeli Honor 20 Lite i Honor 20. Promocja obejmuje także Produkty Promocyjne 
Honor 20 Lite i Honor 20 zakupione w okresie pomiędzy 28 czerwca 2019 r. a 31 sierpnia 2019 r. 
poprzez stronę internetową i w salonach sprzedaży sieci Play (o zakwalifikowaniu do promocji 
decyduje data zawarcia umowy sprzedaży). W przypadku modelu Honor 20 Pro, Promocja obejmuje 
wyłącznie zakupy dokonane w okresie od dnia 8 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

7. Zgłoszeń do Promocji, można dokonywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty zakupu,  
w okresie od 15 lipca 2019 r. do 15 września 2019 r. dla modeli Honor 20 Lite oraz Honor 20 i w 
okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 15 września 2019 r. dla modelu Honor 20 Pro, w formie 
elektronicznej oraz pocztowo pod adres wskazany w §2, ust. 9. Dzień 15 września 2019 r. jest 
ostatnim, w którym można rozpocząć proces rejestracji aplikacji o darmowy bilet lotniczy, a wysyłka 
pocztowa wymaganych załączników PDF powinna nastąpić maksymalnie w ciągu 10 dni od tej daty.  

 

§2 [WARUNKI UCZESTNICTWA]  

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nabywających Produkty Promocyjne 
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: "Uczestnicy"). Do udziału w 
Promocji nie są uprawnione w szczególności osoby, które nabywają Produkty Promocyjne w celu ich 
odsprzedaży lub innego wykorzystania w ramach działalności gospodarczej. Z Promocji wyłączeni są 
pracownicy Huawei, Organizatora oraz sprzedawcy detaliczni zajmujący się sprzedażą Produktów 
Promocyjnych w Punktach Sprzedaży, jak również wszystkie osoby zawodowo związane z Promocją. 
Organizator nie ma obowiązku każdorazowej weryfikacji powyższych warunków, lecz w przypadku 
powzięcia takich informacji, ma praw do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Promocji. 

2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien: 

a. dokonać zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży, w okresie wskazanym 
w §1 ust. 6 powyżej. 

https://www.hihonor.com/pl/
https://www.hihonor.com/pl/


b. zarejestrować aplikację o bilet lotniczy na podstronie promocyjnej pod adresem 
www.lecezhonorem.pl („Podstrona Promocyjna”) w terminie do dnia 15 września 2019 r, zgodnie 
ze wskazaniami §1 ust. 7 powyżej.  

c. zachować do czasu realizacji nagrody w Promocji czytelny dowód dokonania zakupu Produktu 
Promocyjnego (spełniający wymagania niniejszej Promocji) w postaci paragonu fiskalnego lub 
faktury VAT, wskazujący następujące dane: nazwa produktu, data sprzedaży, kwota zakupu 
brutto, nazwa, adres i NIP sprzedawcy.  

4. W ramach rejestracji aplikacji o bilet lotniczy Uczestnik powinien na Podstronie Promocyjnej: 

a. podać S/N („Numer seryjny Produktu Promocyjnego”), 

b. podać swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu email, 

c. załączyć plik z czytelnym zdjęciem pudełka Produktu Promocyjnego zawierającym numer seryjny 
Produktu Promocyjnego (zgodnie z podanym na Podstronie Promocyjnej przykładem zdjęcia i 
instrukcją). 

d. określić swoje preferencje co do biletów - poprzez podanie: 

 pożądanego lotniska wylotu (jedno (1) spośród sześciu (6) dostępnych wymienionych w § 2 
ust. 5, poniżej), 

 pożądanego miejsca docelowego podróży (możliwe wybranie trzech (3) propozycji spośród  
szesnastu (16) dostępnych wymienionych w § 2 ust. 5, poniżej)  

 3 opcje wyboru daty podróży. Daty nie są związane z wyborem miejsca docelowego. 
Kolejność podania dat nie ma znaczenia.  

5.  Zgodnie z zapisami powyżej, w aplikacji o bilet lotniczy Uczestnik może dokonać wyboru spośród 
wymienionych w poniższej tabeli opcji: 

 

Gdańsk Katowice Kraków Warszawa Wrocław Poznań 

Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona     

  Berlin Berlin Berlin     

      
 

    

Bruksela Bruksela Bruksela Bruksela Bruksela   

    Budapeszt Budapeszt     

Kopenhaga     Kopenhaga Kopenhaga Kopenhaga 

Dublin  Dublin Dublin Dublin Dublin Dublin 

Duesseldorf Duesseldorf Duesseldorf Duesseldorf Duesseldorf   

        Istanbul   

Londyn Londyn Londyn Londyn Londyn Londyn 

Madryt Madryt Madryt Madryt Madryt   

    Manchester       



Mediolan Mediolan Mediolan Mediolan     

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo 

Paryż   Paryż Paryż Paryż Paryż 

    Rzym Rzym     

Sztokholm Sztokholm Sztokholm       

Nie wszystkie destynacje są dostępne ze wszystkich lotnisk, zgodnie z wykazem w tabeli powyżej. 

Loty obsługiwane są przez wszystkie linie lotnicze, świadczące swoje usługi przelotów na trasach 
wyszczególnionych w tabeli powyżej.  

6. Wskazując oczekiwany okres podróży, Uczestnik powinien uwzględnić, że: 

a. Każdy ze wskazanych przez Uczestnika wariantów daty wylotu powinien przypadać na różne 
miesiące, w odstępach minimum 30 dni od siebie (to samo dotyczy daty powrotu).  

b. Najwcześniejszą datą podróży, którą Uczestnik może wybrać, jest czterdzieści pięć (45) dni 
kalendarzowych od daty rejestracji aplikacji na Podstronie Promocyjnej.   

c. Cała podróż (wyjazd i powrót) musi zostać zakończona do 31 lipca 2020 r.  

d. Minimalny okres pobytu wynosi trzy (3) dni kalendarzowe. Maksymalny okres pobytu wynosi 
trzydzieści (30) dni kalendarzowych. 

e. Na podstawie aplikacji o bilet lotniczy nie zostanie przyznany bilet do realizacji w okresie Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku (tj. pomiędzy 24.12.2019 a 01.01.2020). 

7. Dokonując czynności określonych w ust. 4-6 powyżej, Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Promocji 
(dalej: "Zgłoszenie"). Każdy z Uczestników ma prawo do dokonania maksymalnie 4 Zgłoszeń i 
otrzymania odpowiadającej im liczby Nagród w Promocji pod warunkiem każdorazowego spełnienia 
wymagań określonych w Regulaminie.  

8. Organizator przewidział w Promocji dwa rodzaje nagród (dalej: "Nagrody"): 

a. Vouchery podlegające wymianie na bilety lotnicze w dwie strony, dla dwóch osób – w zamian za 
zakup Produktu Promocyjnego Honor 20 oraz Honor 20 Pro na zasadach określonych w 
Regulaminie, 

b. Vouchery podlegające wymianie na bilety lotnicze w dwie strony, dla jednej osoby - w zamian za 
zakup Produktu Promocyjnego Honor 20 Lite na zasadach określonych w Regulaminie. 

9. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia zgodnie 4-6 powyżej Uczestnikowi zostanie wygenerowany 
Voucher stanowiący Nagrodę w Promocji. Uczestnik powinien wydrukować wygenerowany przez 
stronę internetową Voucher w formie pliku pdf. Voucher wraz z dowodem dokonania zakupu 
Produktu Promocyjnego (spełniającego wymagania niniejszej Promocji) Uczestnik powinien wysłać w 
formie skanu lub zdjęcia pod adres: Skrytka Pocztowa Promocji „Lec robic zdjecia, Inspire, Budynek 
Fronton, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, w terminie do dnia 15 września 2019 r., nie później jednak 
niż w terminie 10 dni od dokonania rejestracji aplikacji zgodnie z §2 ust. 4-6 powyżej (decyduje data 
stempla pocztowego) - pod rygorem utraty prawa do realizacji Nagrody. W przypadku zakupów 
dokonanych w sklepach internetowych partnerów biorących udział w Promocji, dopuszczalne jest 
honorowanie w zamian za dowód dokonania zakupu oficjalnego potwierdzenia zamówienia Produktu 
Promocyjnego przesłanego Uczestnikowi bezpośrednio przez ten sklep, z uwagi na kilkudniowy 
odstęp czasowy niezbędny do wygenerowania dowodu zakupu i realizacji zamówienia. Wyjątek ten 
dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w sklepach internetowych partnerów promocji w okresie 



pomiędzy 20 sierpnia 2019 a 31 sierpnia 2019. W przypadku wszystkich wcześniej złożonych 
zamówień obowiązują dowody dokonania zakupu.     

10. Pożądane i wskazane przez Uczestnika w Zgłoszeniu terminy i lokalizacje zostaną uwzględnione w 
miarę dostępności. Organizator zastrzega, że (oprócz wyłączonego okresu Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku) wobec niektórych okresów istnieje niska szansa spełnienia wniosku Uczestnika 
dotyczącego pożądanego terminu realizacji biletu (m.in. w wyniku innych świąt lub innych lokalnych 
wydarzeń odbywającym się w tym czasie (m.in. kulturalnych lub sportowych). Uczestnik nie ma prawa 
żądania odbycia podróży określoną trasą, przewoźnikiem lub w określonym terminie, a Uczestnikowi 
może zostać zaoferowane alternatywne miejsce docelowe lub data podróży w stosunku do tej, o 
którą zawnioskował. 

 

§3 [Zamiana Nagrody na bilet]  

1. W terminie 7 dni po otrzymaniu prawidłowego Zgłoszenia i jego weryfikacji przez Organizatora, 
Uczestnik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem, zawierającą dedykowany 
link do uzupełnienia wniosku o przekazanie bezpłatnego biletu. 

2. Uczestnik w terminie 2 dni (dokładnie 48 godzin) od otrzymania linka powinien skorzystać z linka i w 
formularzu znajdującym się pod linkiem podać następujące dane: 

a. Numer telefonu, 

b. Numer paszportu/ Dowodu osobistego, 

c. Adres zamieszkania, 

d. Skan paszportu/ Dowodu osobistego, 

Powyższe dane należy podać dla wszystkich osób, które obejmuje Voucher. 

3. W przypadku chęci zakupu biletu dla dodatkowej osoby towarzyszącej (taka możliwość istnieje, przy 
czym ten bilet jest już biletem odpłatnym) Uczestnik powinien podać dane tej osoby jak powyżej. Za 
dodatkowe bilety dla osoby nieobjętej Voucherem Uczestnik powinien dokonać płatności kartą 
kredytową. 

4. Organizator prześle Uczestnikowi finalna propozycje lotu w formie email w terminie czternastu (14) 
dni od prawidłowego i kompletnego uzupełnienia formularza znajdującego się pod przesłanym 
linkiem. Propozycja będzie uwzględniać dane zamieszczone przez Uczestnika w Zgłoszeniu w miarę 
dostępności biletów. 

5. Po otrzymaniu finalnej propozycji lotu Uczestnicy, za pomocą linka otrzymanego w mailu, którego 
załącznikiem jest wspomniana propozycja lotu, powinni zalogować się ponownie na stronie 
Podstronie Promocyjnej i w ciągu (48) godzin od wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail 
potwierdzić przedstawioną propozycje podroży. 

6. Po potwierdzeniu przez Uczestnika, Organizator prześle Uczestnikowi potwierdzenie rezerwacji w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni. Potwierdzenie rezerwacji zawiera wszystkie informacje niezbędne do 
odprawy online. Do momentu potwierdzenia przez Uczestników zgodnie z §3 ust. 5, propozycja lotu 
nie powinna być traktowana jako elektroniczny bilet lotniczy dla Uczestnika. 

7. Wybór przewoźnika należy do wyłącznego uznania Organizatora.  

8. Voucher stanowiący Nagrodę w Promocji jest jednokrotnego użytku. Bezpłatne bilety lotnicze 
otrzymane na podstawie tego samego Vouchera nie mogą być realizowane na potrzeby różnych 
lotów. Nie jest dozwolone łączenie kilku Voucherów podczas jednego procesu rezerwacji biletów. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany rozkładów lotów, tras lub miejsc docelowych z 
przyczyn od niego niezależnych i zastrzega sobie prawo do korzystania z usług innych dostawców usług 



w razie zaistnienia takiej niedostępności. Dotyczy to w szczególności przypadku wojny, trzęsienia 
ziemi, klęski żywiołowej lub podobnych zdarzeń losowych, lub w inny sposób, gdy okoliczności 
znajdują się całkowicie poza kontrolą Organizatora.  

10. Reklamacje i roszczenia związane z nieprawidłowościami dotyczącymi lotu powinny być zgłaszane w 
pierwszej kolejności do przewoźnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie dozwolonym 
przez przepisy prawa, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w tym zakresie. 

11. Nagroda w Promocji nie podlega wymianie na gotówkę. 

12. Nie można przenieść prawda do Nagrody na osobę trzecią. Wszelkie wnioski i formularze powinny być 
wypełniane przez Uczestnika osobiście w ramach procesu realizacji Nagrody. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy nagrodzenia Zgłoszenia: 

A. w przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Promocji, 

B. w przypadku, gdy skan/zdjęcie wysłane przez Uczestnika zgodnie z §2 ust. 9 nie będzie spełniać 
wymagań określonych w Regulaminie lub istnieć będą podejrzenia co do jego autentyczności. 

C. w przypadku, gdy list Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 9 nie dotrze do Organizatora 25 
września 2019  r.(bez względu na datę stempla pocztowego). 

D. w przypadku, gdy przedstawiony numer seryjny Produktu uprzednio wykorzystany w Promocji - 
przez tego samego lub innego Uczestnika, 

E. w przypadku, gdy formularze wypełniane w ramach Zgłoszenia lub w ramach zamawiania biletu 
zostaną wypełnione niepoprawnie, niezupełnie lub niezgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym Regulaminie lub wypełnione/formularze po terminie przewidzianym w Regulaminie, 

F. w przypadku, gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego lub z 
jakichkolwiek przyczyn naruszy zasady płatności za Produkt Promocyjny (w celu uniknięcia 
jakichkolwiek wątpliwości, Organizator wskazuje, że Promocja nie narusza żadnych praw 
przysługujących nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia 
umowy sprzedaży). 

G. w przypadku, gdy okaże się, że Zgłoszenia są dokonywane za pomocą oprogramowania 
umożliwiającego automatyczne dokonywanie Zgłoszeń do Promocji. 

14. Organizator, wedle swojego uznania, w terminie 10 dni od otrzymania Zgłoszenia i listu, o którym 
mowa w §2 ust. 9, może przesłać do Uczestnika w formie email żądanie przedstawienia oryginału lub 
skanu dowodu zakupu Produktu Promocyjnego spełniającego wymagania określone w §2 ust. 3c 
Regulaminu. Uczestnik powinien przedstawić dowód zakupu (własnym staraniem i na własny koszt, 
zgodnie z wnioskiem Organizatora) w terminie 10 dni od przesłania wiadomości od Organizatora - pod 
rygorem utraty prawa do Nagrody. W przypadku zażądania oryginału dowodu zakupu Organizator 
odeśle oryginał dowodu zakupu w terminie 14 dni od jego otrzymania.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w formie w formie email również w 
innych przypadkach, w których będzie to niezbędne w celu wyjaśnienia wątpliwości lub 
potwierdzenia prawidłowości Zgłoszenia.  

 

§4 [Dane Osobowe]  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Huawei Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej 
„Huawei”) . 

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, tj. do 
zebrania Zgłoszeń, weryfikacji prawa uczestników do Nagrody, wygenerowania i przekazania 
Uczestnikom Nagród, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu, rozpatrzenia reklamacji i 
roszczeń, a także wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Huawei 
polegający na marketingu Produktów Promocyjnych, w tym szczególności konieczności weryfikacji 
Zgłoszeń do Promocji. 

5. W celu realizacji Nagród, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora działającego w 
imieniu i na rzecz Huawei, w zakresie niezbędnym do zebrania Zgłoszeń oraz weryfikacji prawa 
uczestników do Nagrody. 

6. W zakresie niezbędnym do wymiany Nagrody (vouchera) na bilet lotniczy, Organizator przekaże dane 
osobowe podmiotom trzecim świadczącym usługi w zakresie sprzedaży biletów lotniczych (brokerzy 
oraz linie lotnicze).  

7. Jeżeli przepisy prawa lub wymogi zawartej z Uczestnikiem umowy nie stanowią inaczej, dane 
osobowe zostaną usunięte w terminie 90 dni od zakończenia Promocji. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji w tym otrzymania 
Nagrody lub przyjęcia reklamacji. 

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: 

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do 
danych osobowych), 

b)  żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, 

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie 
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

d) żądania zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie 
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora, 

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich 
przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z 
prawem. 

10. Dodatkowe informajce na temat przetwarzania danych osobowych przez Huawei, można uzyskać 
na stronie https://www.hihonor.com/pl/privacy-policy/ 

11. W kwestiach dotyczących naszych zasad ochrony prywatności lub z zapytaniami dotyczącymi 
usuwania lub korygowania danych osobowych oraz we wszelkich innych kwestiach związanych z 
ochroną prywatności zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego pod adresem:https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/  

 

§5 [Reklamacje]  

https://www.hihonor.com/pl/privacy-policy/
https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby 
Organizatora lub w formie wiadomości email wysłanej na Obsluga-Klienta@lecezhonorem.pl Każda 
reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, numer telefonu 
oraz adres e-mail, umożliwiające kontakt z osobą składającą reklamację, jak również dokładny opis i 
powód reklamacji.  

2. Reklamacje powinny być zgłaszane najpóźniej do dnia 15 października 2019 r. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania, włączając w to wysłanie 
zawiadomienia o wyniku reklamacji. 

4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub 
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji. 

5. Odrzucenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika praw wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym. 

 

§6 [Postanowienia końcowe]  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez 
Uczestników Promocji. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak 
niniejszy Regulamin. 

2. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2019 roku.  

 

 

mailto:Obsluga-Klienta@lecezhonorem.pl

