
Regulamin promocji dla konsumentów 

oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

”VOD dla Samsung Members” 

 

§ 1 

Definicje 

1. Promocja – w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną pod nazwą 

„VOD dla Samsung Members” organizowaną i prowadzoną przez Organizatora  na zasadach 

opisanych w niniejszym regulaminie w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do 09 maja 2018 r.  

lub do wyczerpania puli nagród, jeżeli pula nagród wyczerpie się przed tym zakończeniem 

Promocji. 

2. Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, 

kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810. Organizator jest 

przyrzekającym nagrodę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, która  jest zalogowana w Aplikacji Members ściągniętej na telefon 

Samsung, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego 

postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Do Promocji mogą 

przystąpić także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

4. Aplikacja Members – aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient 

ma możliwość odbioru nagrody w Promocji. Organizator informuje, że Aplikacja Members 

dostępna jest z poziomu Galaxy Apps lub Google Play dla produktów obiętych Promocją, 

wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Konto Samsung – indywidualne konto Klienta, w ramach którego Klient w szczególności 

rejestruje urządzenie Samsung oraz uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Fundatora. 

6. OEX E-BUSINESS Sp. z o.o. - OEX E-BUSINESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-

235), przy ul. Równoległa 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000675541, NIP: 5223090899 kapitał zakładowy: 

1.700.000,00 złotych, działający na zlecenie Organizatora w celu wsparcia Organizatora w 

obsłudze Promocji w zakresie obsługi  procesu reklamacyjnego 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w Promocji, 

czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania 

reklamacji związanych z Promocją. 

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: od dnia 30 

kwietnia 2018 r. do dnia 09 maja 2018 r. lub do wyczerpania puli nagród, jeżeli pula nagród 

wyczerpie się przed zakończeniem Promocji. Pula nagród wynosi 18750 (słownie: 

osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) kodów. 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.  

4. O wyczerpaniu puli kodów Organizator poinformuje poprzez dezaktywowanie możliwości 

pobrania kodu. 

§ 3 



Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie  użytkownicy telefonów Samsung, na których 

możliwe jest zainstalowanie Aplikacji Members, którzy posiadają konto w Aplikacji Members 

i zalogowali się do niej z wykorzystaniem Konta Samsung.  

2. Osoba, która nie posiada Konta Samsung, może je utworzyć poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://account.samsung.com/ lub za pośrednictwem 

Aplikacji Members. Osoba zakładająca Konto Samsung zobowiązana jest do podania 

prawdziwych i aktualnych danych osobowych w procedurze rejestracji. 

3. Pierwszego dnia Promocji w Aplikacji Members zostanie wyświetlona komunikacja o 

Promocji (banner promocyjny).   

4.  18750 Uczestników, którzy jako pierwsi klikną w banner promocyjny, otrzyma nagrodę – 

zostanie im wyświetlony kod dostępu do jednej z aplikacji wskazanych w pkt 5 poniżej, 

stanowiący nagrodę w Promocji. Nagrody będą przyznawane do wyczerpania puli nagród, w 

sposób wskazany w pkt 9 poniżej.  

5. Nagrodami w Promocji są kody dostępu do: 

a) aplikacji HBO GO - 1300 (słownie: tysiąc trzysta) kodów, każdy o wartości 

89,70 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) brutto, 

każdy ważny przez 3 miesiące od dnia aktywowania,  

b) aplikacji Onet VOD (biblioteka 150 filmów) - 1500 (słownie: tysiąc pięćset) 

kodów, każdy o wartości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) brutto, każdy 

ważny przez 6 miesięcy od dnia aktywowania, 

c) aplikacji Filmbox Live - 7600 (słownie: siedem tysięcy sześćset)  kodów, każdy 

o wartości 119,40 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) 

brutto, każdy ważny przez 6 miesięcy od dnia aktywowania, 

d) aplikacji Player (pakiet START) - 8000 (słownie: osiem tysięcy) kodów, każdy 

o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) brutto, każdy ważny przez 6 

miesięcy od dnia aktywowania. 

e) aplikacji ELEVEN SPORTS - 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) kodów o 

wartości 89,90 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100) brutto, każdy 

ważny przez 6 miesięcy od daty aktywowania. 

6. Korzystanie z kodu odbywać się będzie na zasadach określonych przez dostawców kodów 

(operatorów serwisów), dostępnych dla Uczestników w danej aplikacji.  

7. Aby aktywować poszczególne kody stanowiące nagrodę, należy: 

a) aplikacja HBO GO: 

 wejść na stronę www.hbogo.pl, 

 kliknąć „Rejestracja” i „Zaloguj się danymi od Operatora”, 

 wybrać operatora „Samsung – promocja”, 

 wpisać kod rejestracyjny będący nagrodą w Promocji oraz wpisać dane 

profilowe, 

 założyć nowe konto postępując zgodnie z wytycznymi operatora serwisu 

HBO GO, 

 UWAGA: by aktywować kod HBO GO należy utworzyć konto 

Użytkownika przy użyciu wcześniej nie wykorzystywanego w serwisie 

adresu mailowego, 

 

b) aplikacja Onet VOD: 

 wejść na stronę https://vod.pl/starttvsamsung, 

http://www.hbogo.pl/
https://vod.pl/starttvsamsung


 kliknąć w banner/zakładkę „Skorzystaj z promocji”, a następnie wybrać 

opcję „Kod promocyjny”, 

 zalogować się lub zarejestrować, 

 wejść do aplikacji Onet VOD na telewizorze i wybrać a menu „Moje 

bilety”, 

c) aplikacja Filmbox Live: 

 

w aplikacji Smart TV: 

 po włączeniu aplikacji FilmBox Live w menu głównym należy wybrać 

opcję „Aktywuj kod promocyjny”, 

 podać prawidłowy adres email od kod promocyjny, 

 

w aplikacji mobilnej: 

 po włączeniu aplikacji FilmBox Live należy otworzyć menu i przejść do 

opcji „Zaloguj się: 

 wybrać opcję „Posiadasz kod promocyjny”, 

 podać prawidłowy adres email oraz kod promocyjny, 

 

na stronie internetowej: 

 po wejściu na stronę internetową http://www.filmboxlive.com/pl należy 

kliknąć „Kod Aktywacyjny” znajdujący się na górze strony,  

 podać prawidłowy adres email oraz kod promocyjny, 

 

d) aplikacja Player (pakiet START): 

 wejść na stronę www.player.pl, 

 kliknąć na dole strony w banner/zakładkę „Zrealizuj Voucher”, 

 wprowadzić kod i kliknąć „Aktywuj”,  

 zalogować się do konta lub utworzyć konto korzystając z opcji „Załóż 

konto”, 

 

e) aplikacja ELEVEN SPORTS: 

 zalogować się na www.elevensports.pl, 

 wejść w zakładkę „Oferta”, 

 wybrać pakiet, jakim zainteresowany jest Uczestnik i kliknąć „Zakup”, a 

następnie wypełnić wszystkie pola w formularzu zakupowym, jaki 

zostanie wyświetlony Uczestnikowi (Organizator zaznacza, że opcja 

„Zakup” jest tylko sposobem realizacji kodu, Uczestnik nie będzie jednak 

obciążony żadną opłatą), 

 wpisać kod w pole „Kod promocyjny” i zatwierdzić, 

 kliknąć „Zakup” (Organizator zaznacza, że opcja „Zakup” jest tylko 

sposobem realizacji kodu, Uczestnik nie będzie jednak obciążony żadną 

opłatą). 

 

8. Podana w regulaminie wartość kodów stanowiących nagrodę jest wartością podaną przez 

dostawców voucherów i aktualną na dzień 30 kwietnia 2018 (dzień rozpoczęcia Promocji). 

Ewentualne promocje cenowe pakietów wchodzących w skład kodów czy oferty indywidualne 

oferowane przez dostawców usług są indywidualnymi decyzjami dostawców.  

http://www.filmboxlive.com/pl
http://www.player.pl/
http://www.elevensports.pl/


9. Nagrody będą przyznawane w kolejności wskazanej w pkt 5 powyżej, tj. w pierwszej 

kolejności wydane zostaną kody do aplikacji HBO GO; po wyczerpaniu puli kodów HBO GO 

wydane zostaną kody do aplikacji Onet VOD; po wyczerpaniu puli kodów Onet VOD wydane 

zostaną kody do aplikacji Filmbox Live; po wyczerpaniu puli kodów Filmbox Live wydane 

zostaną kody do aplikacji Player; po wyczerpaniu puli kodów Player wydane zostaną kody do 

aplikacji ELEVEN SPORTS.  

10. Kody wskazane w pkt 5 powyżej umożliwiają dostęp do zasobów umieszczonych w danej 

aplikacji na żądanie (na zasadzie „video-on-demand”), z zastrzeżeniem że w przypadku 

aplikacji Onet VOD możliwy jest dostęp tylko do biblioteki 150 filmów, a w przypadku 

aplikacji Player dostępny jest tylko pakiet START. Odtworzenie oferty w danej aplikacji 

możliwe jest wyłącznie na terenie Polski (konieczny polski nr IP użytkownika).  

11. Wykorzystanie kodu stanowiącego nagrodę wymaga wejścia do właściwej aplikacji spośród 

wskazanych w pkt 5 powyżej lub zarejestrowania się w niej – zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w pkt 7 powyżej. Do skorzystania z danego serwisu może być konieczne podanie 

danych osobowych podmiotowi zarządzającemu aplikacją oraz spełnienie wymagań 

technicznych przez urządzenie odbiorcze Uczestnika.  

12. Uczestnik może aktywować kod stanowiący nagrodę najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

przyznania mu kodu. Po upływie tego terminu aktywacja kodu nie będzie możliwa.  

13. Nagroda stanowi dla Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej tzw. przychód z innych źródeł i jest zwolniona z podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 200 ze zm.). 

14. Dla Uczestników biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą nagroda stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

15. Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Promocji. 

16. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany kodów na ich ekwiwalent pieniężny lub na 

inne świadczenie. 

§ 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą być zgłaszane w terminie do dnia: 16  

maja 2018 r., na adres email kodyVOD@oexebusiness.com. W tytule wiadomości email 

zawierającej reklamację należy wskazać VOD dla Samsung Members – reklamacja”. 

Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, 

adres email, adres korespondencyjny oraz poprosić o opis okoliczności stanowiących 

podstawę reklamacji. Reklamacje, które dotrą do Organizatora po dniu 16 maja 2018 r. nie 

będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli do dnia wskazanego w zdaniu 

pierwszym niniejszego punktu, wiadomość email z reklamacją Uczestnika zostanie 

zarejestrowana w programie pocztowym Organizatora. Organizator poinformuje Uczestnika w 

terminie 5 dni o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą na 

podstawie niniejszego regulaminu.  

2. Problemy techniczne związane z pobraniem Aplikacji Members nie mogą być podstawą 

reklamacji. 

3. Reklamacje związane z problemami technicznymi podczas aktywacji kodów stanowiących 

nagrodę w Promocji będą rozpatrywane przez operatorów wskazanych poniżej serwisów w 

terminach wynikających z ich regulaminów i powinny być zgłaszane na adresy: 

a) dla aplikacji HBO GO – na adres pomoc-hbogo@toya.net.pl,  

b) dla aplikacji Onet VOD – na adres kontakt@vod.pl,  

mailto:kodyVOD@oexebusiness.com
mailto:pomoc-hbogo@toya.net.pl
mailto:kontakt@vod.pl


c) aplikacji Filmbox Live – na adres support@filmboxlive.com, 

d) aplikacji ELEVEN SPORTS – na adres pomoc@elevensports.pl, 

e) aplikacji Player – na adres hello@player.pl.  

 

4. Organizator nie odpowiada za działanie aplikacji HBO GO, Onet VOD, Filmbox, Player i 

ELEVEN SPORTS, a jego odpowiedzialność ogranicza się do wydania nagrody konkursowej. 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14), który dla celów 

prowadzenia Promocji w celu wsparcia Organizatora w prowadzeniu  Promocji w zakresie 

obsługi  procesu reklamacyjnego powierzył OEX E-Business sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa)  przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników w zakresie objętym zgodami Uczestników wskazanymi w formularzu zgłoszenia 

w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. 

U. z 2016, poz. 922, dalej „Ustawa”).  

2. Dane Uczestnika biorącego udział w Promocji będą przetwarzane przez Organizatora jako 

administratora danych osobowych oraz spółki Samsung wymienione w Polityce Prywatności 

Samsung w związku ze świadczeniem usług w ramach Promocji, a także mogą być 

przetwarzane na zasadzie powierzenia przez administratora danych osobowych do dalszego 

przetwarzania na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator 

danych osobowych może przetwarzać dane Uczestnika również dla celów marketingu 

produktów lub usług własnych w ramach tzw. usprawiedliwionego celu. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, 

Organizator będzie mógł przesyłać Uczestnikowi informacje o nowych produktach/usługach 

drogą komunikacji elektronicznej lub telemarketingu. Uczestnikowi  przysługuje prawo 

dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz odwołania zgody na działania 

marketingowe. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

Ustawie oraz zgodnie z Polityką Prywatności Samsung.  

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w 

formularzu zgłoszenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Uczestnika zostały 

określone w Polityce Prywatności Samsung, dostępnej na stronie internetowej 

https://www.samsung.com/pl/info/privacy/. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz w 

Aplikacji Members. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na postanowienia  niniejszego 

Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu  z 

odpowiednim wyprzedzeniem wskazanym w punkcie 5 poniżej, o ile nie naruszy to praw 

nabytych przez Uczestników. 

5. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez 

Organizatora odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu w 

mailto:support@filmboxlive.com
mailto:pomoc@elevensports.pl
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https://www.samsung.com/pl/info/privacy/
http://w/


Aplikacji Members. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni. 

Uczestnik, który nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał dalszego 

udziału w Promocji.  

 

 

Załącznik nr 1. Produkty obięte Promocją 

Modele telefonów Samsung wymienione w tabeli poniżej, z aktywną polską kartą SIM. 

 

Galaxy S5 

Galaxy S6/S6 edge 

Galaxy S7/S7 edge 

Galaxy S8/S8+ 

Galaxy S9/S9+ 

Galaxy Note 4 

Galaxy Note 8 

Galaxy A3 (2017) 

Galaxy A5 (2017) 

Galaxy A8 

Galaxy J3 (2017) 

Galaxy J5 (2017) 

Galaxy J7 (2017) 

 


