REGULAMIN PROMOCJI " ZARABIAJ Z CLICK&GO”
§1
Organizator
Organizatorem promocji „ZARABIAJ Z CLICK&GO” zwanej dalej „Promocją” jest
Simplysun Poland Ltd. z siedzibą pod adresem 27-32 Talbot Street, Dublin 1, Irlandia wpisanej
do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 11236, zwana dalej
„Organizatorem”.
§2
Dostępność Regulaminu
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla Uczestników Promocji na stronie
internetowej organizatora pod adresem:
https://www.clickandgo.pl/dokumenty/Regulamin_Promocji_Zarabiaj_z_Click_and_Go.pdf_ oraz

poprzez Infolinię Click&Go pod numerem +48 22 292 28 25.
2. Przez przystąpienie do Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i akceptuje jego treść.
3. Uczestnik oświadcza także, iż akceptuje zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru
tel. w ramach przystąpienia do Promocji.
§3
Czas trwania Promocji
1. Promocja obowiązuje od 1.03.2019 r. do 28.02.2020 r. do godz. 23.59. („Okres Promocji”).
§4
Uczestnik Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. , poz. 121 ze zm.), zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Z możliwości udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jego przygotowaniu na zlecenie
Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Na potrzeby niniejszego
regulaminu przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące czynności na rzecz
Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Z promocji mogą skorzystać osoby, które co najmniej raz korzystały z usług Click&Go
(Polecający).
5. Z promocji mogą skorzystać osoby, które zamierzają skorzystać z usług Click&Go i podały
numer rezerwacji Polecającego w trakcie rezerwacji telefonicznej (Odbiorca Promocji).

§5
Przebieg Promocji
1. Promocja polega na tym, że
a) Uczestnik, który spełnił warunek wymieniony w §4 ust. 1-4 niniejszego Regulaminu
Promocji otrzyma rabat w wysokości 50 zł za każdą rezerwację dokonaną przez
Odbiorcę Polecenia, która w procesie rezerwacji telefonicznie poda konsultantowi
Click&Go numer rezerwacji Polecającego (Rabat za Polecenie).
b) Uczestnik, który spełnił warunek wymieniony w §4 ust. 1-3 i §4 ust. 5 niniejszego
Regulaminu Promocji otrzyma rabat w wysokości 50 zł na rezerwację w trakcie
której telefonicznie poda numer rezerwacji Polecającego (Rabat z Polecenia).
2. W celu skorzystania z Promocji, (Odbiorca Polecenia) jest zobowiązany do podania
telefonicznie numeru rezerwacji Polecającego konsultantowi Click&Go pod numerem +48
22 292 28 25 w celu otrzymania rabatu w wysokości 50 zł do wykorzystania na kolejną
rezerwację. Odbiorca Polecenia może wykorzystać tylko jeden rabat na 1 wyjazd
pakietowy. Polecający może kumulować dowolną ilość rabatów w ramach tej promocji,
przy czym Organizator naliczy Polecającemu 50 zł za każdą rezerwację dokonaną
Odbiorcę Polecenia.
3. Organizator oświadcza, iż: I. Administratorem danych osobowych Pasażerów oraz
Usługobiorców w rozumieniu przepisów prawa UE i prawa polskiego jest Simplysun
Poland Ltd. z siedzibą w Dublinie. II. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania w
każdym czasie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest to
niezbędne do realizacji przez Administratora imprezy turystycznej nabywanej przez
Klientów. III. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Simplysun
Poland Ltd. W szczególności: a) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), b)
prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej c)
sprzedaży produktów usług oferowanych przez Organizatora, d) prowadzenia działań
marketingowych podejmowanych przez Organizatora, samodzielnie lub we współpracy z
innymi podmiotami, e) dochodzenia roszczeń, f) archiwizacji g) udzielania odpowiedzi
na pisma i wnioski h) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i) spełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze IV. Okres przetwarzania
danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu
o następujące kryteria: a) przepisy prawa obligujące do przetwarzania danych przez
określony czas, b) okres, przez który świadczone są usługi, c) okres, który jest niezbędny
do ochrony interesów Administratora d) okres, na który została udzielona zgoda. V.
Klientowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące prawa względem jego
danych: a) dostępu do informacji o użytkowniku, b) żądania poprawy błędów,
nieaktualnych informacji lub braków w informacjach o użytkowniku, c) żądania
zaprzestania wykorzystywania danych o użytkowniku d) żądania usunięcia informacji o
użytkowniku z list ofertowych e) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania f) żądania ograniczenia przetwarzania g) żądania
przeniesienia h) wycofania zgody i) żądania usunięcia informacji o użytkowniku z naszej
dokumentacji, VI. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy się
skontaktować z Organizatorem pod adresem news@clickando.com lub listownie,
wysyłając korespondencję na adres Click & Go, Al. Jerozolimskie 162, 02-342
Warszawa W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa

danych osobowych przez Organizatora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności:
https://www.clickandgo.pl/welcome/polityka-prywatnosci.

§6
Warunki Promocji
1. Odbiorca Polecenia może skorzystać z promocji tylko 1 raz.
2. Polecający może skorzystać z Promocji wielokrotnie, lub kumulować dowolną ilość
Rabatów za Polecenie.
3. Pierwszy warunek uczestnictwa w Promocji został określony w §5, ust. 1-2 niniejszego
Regulaminu Promocji.
4. Drugim warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika rezerwacji
wyjazdu pakietowego przy skorzystaniu z otrzymanej zniżki, w dniach 01.03.2019 r.28.02.2020 r.
5. Wykorzystanie Rabatu za Polecenie oraz Rabatu z Polecenia jest możliwe do zrealizowania
przy zakupie imprez turystycznych wyłącznie za pośrednictwem infolinii Click&Go pod
numerem +48 22 292 28 25. Rabat za Polecenie oraz Rabat z Polecenia może być
wykorzystany przez Polecającego i Odbiorcę Polecenia wyłącznie w dniach 01.03.2019 r.28.02.2020 r.
6. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez Uczestnika Promocji prawa do
uzyskanego Rabatu za Polecenie oraz Rabatu z Polecenia na rzecz osoby trzeciej ani ich
wymiana na ekwiwalent pieniężny.
7. Uczestnik Promocji może zrzec się Rabatu za Polecenie oraz Rabatu z Polecenia, ale w
zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
8. W przypadku zrzeczenia się Rabatu za Polecenie oraz Rabatu z Polecenia, przepada on bez
prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
9. Nie ma możliwości łączenia Rabatu za Polecenie oraz Rabatu z Polecenia z innymi
Promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora poza Promocją Gwarancja
Najniższej Ceny.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich
Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym
reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić
jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.
2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i
wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

