
REGULAMIN PROMOCJI 

„BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 

MIESIĘCY ” 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „BEZPRZEWODOWY 
GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 MIESIĘCY” (dalej:  
„Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników. 
  

2. Organizatorem Promocji jest Huawei Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000221936, NIP: 5262800201, Regon: 015855744, numer BDO 000029056 (dalej 
„Organizator”). 
 

3. Promocja organizowana jest w okresie od 30 lipca do 16 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania 
kodów promocyjnych, które uprawniają użytkownika do bezpłatnego 6-miesięcznego okresu 
dostępu do tak zwanej ,,HiFi” usługi muzycznej TIDAL (dalej: „Czas Promocji”). W promocji jest 
300 kodów promocyjnych. W przypadku wyczerpania ww. puli kodów promocyjnych informacja 
o ich wyczerpaniu pojawi się na stronie https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-
TIDAL/. Informacja o zakończeniu promocji również pojawi się na stronie 
https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-TIDAL/ z chwilą jej zakończenia. 
 

4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na oficjalnej stronie 
https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-TIDAL/. 
 

§2  

UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

 

 
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 
2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
3. Uczestnik, przystępując do usługi „BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ 

SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 MIESIĘCY”, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.   
 

https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-tidal/
https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-tidal/


4. Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela 
ustawowego, która przystąpiła do Promocji w sposób określony w §3 ust. 2 Regulaminu. 
 

5. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez strony 
https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-TIDAL/ oraz TIDAL.com/redeem.  

§3  
ZASADY PROMOCJI 

 
1. Aby wziąć udział w Promocji, należy kupić bezprzewodowy głośnik Huawei Sound X. Zakup musi 

być zrealizowany w okresie od 30 lipca do 16 sierpnia 2020 roku u jednego z wymienionych 
partnerów: 
 

Liczba 
porządkowa 

Nazwy 
partnerów biznesowych 

Nazwy 
sklepów 

1 TERG SPÓŁKA AKCYJNA  Media Expert 

2 MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O.  Media Markt 

3 EURO-NET SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie RTV Euro AGD 

4 X-KOM SP. Z O.O.  x-kom 

5 KOMPUTRONIK S.A. w restrukturyzacji Komputronik 

6 NEONET S.A.  Neonet 

7 MATRIX MEDIA SP. Z O.O.   Huawei Brand Store 

8 I TERRA SP. Z O.O.   huawei.pl 

9 Empik Sp. z o.o. Empik 

10 T MOBILE POLSKA S. A. T-mobile 

11 ORANGE POLSKA S. A. Orange 

12 P4 SP. Z O.O. Play 

13 POLKOMTEL SPÓŁKA SP. Z O.O. Plus 

 
2. Uczestnik Promocji, który kupił bezprzewodowy głośnik HUAWEI Sound X na warunkach 

określonych w §3 ust. 1 otrzymuje 6-miesięczny nieodpłatny dostęp tak zwanej ,,HiFi” usługi 
muzycznej TIDAL.  
 

3. Aby uzyskać 6-miesięczny nieodpłatny dostęp tak zwanej ,,HiFi” usługi muzycznej TIDAL, o którym 
mowa w §3 ust. 2 Regulaminu należy: 
- wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-TIDAL/ i wygenerować kod 
promocyjny najpóźniej do końca 16 sierpnia br. przez wprowadzenie numeru seryjnego (SN), który 
znajduje się na opakowaniu produktu HUAWEI Sound X zakupionego u jednego z partnerów 
wymienionych w §3 ust. 1 Regulaminu 
- wprowadzić kod promocyjny na stronie na stronie TIDAL.com/redeem; 
 

4. 6-miesięczny nieodpłatny dostęp tak zwanej ,,HiFi” usługi muzycznej TIDAL  o którym mowa w §3 
ust. 2 Regulaminu, liczony jest od dnia aktywowania kodu na stronie TIDAL.com/redeem.   
 

5. Kody można aktywować najpóźniej do 31 grudnia br.   
 



6. Kod można uzyskać ze strony https://consumer.huawei.com/pl/campaign/soundx-TIDAL/ do 
31.8.2020 roku. 
 

§4 

Przyznanie nagród 

 

1. Każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania jednego kuponu na subskrypcje serwisu 
muzycznego bez względu na ilość zakupionych urządzeń. Kuponów nie można przenosić ani 
wymieniać na ekwiwalent pieniężny. 
 

2. Kupony mają ograniczoną liczbę: 300  i są  ważne przez ograniczony czas, ważne do 31.12.2020. 

 

3. Kod kuponu można wykorzystać wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej TIDAL: 
http://tidal.com/redeem. 

 
 

4. Kuponu nie można zastosować do poprzednich subskrypcji złożonych w TIDAL. 
 

5. Należy pamiętać, że kupon jest nieważny, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia już subskrybuje 
usługi TIDAL. 

 

§5  

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych, które podajesz uczestnicząc w Promocji lub w związku z nim  
IMEI/SN, jest Huawei Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 
Warszawa, będąca organizatorem Promocji (dalej „Administrator”). 
 

2. Jeśli zdecydujesz się na przystąpienie do Promocji, Administrator będzie zbierał i przetwarzał 
Twoje dane w następujących celach: 
 

• w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w Promocji , w tym oceny poprawności zgłoszeń, 
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń czy zapobiegania oszustwom 
- w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez Administratora, jako organizatora Promocji „BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK 
HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 MIESIĘCY” (art. 6 ust. 1 lit. f 
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, dalej 
„RODO”);  

• w celu wykonania postanowień Regulaminu „BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X 
Z BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 MIESIĘCY” w zakresie, w jakim stanowi on umowę 
między Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
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• w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. rozpatrywania reklamacji 
w związku z „BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ 
TIDAL HIFI NA 6 MIESIĘCY” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 

 
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od czasu zarejestrowania w Promocji 

„BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 
MIESIĘCY” lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 
teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością 
Administratora w tym udzielające wsparcia telefonicznego użytkownikom produktów Huawei, 
firm kurierskich – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz 
przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę danych.  
 

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo 
do przenoszenia danych.  
 

6. Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w 
podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało, jak również nie będziemy przekazywać Twoich 
Danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do 
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do skorzystania z bezpłatnej subskrypcji TIDAL HiFi na 
6 miesięcy oraz pełnego korzystania z jego usług. 
 

9. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
 

10. W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek 
pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych w tym zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia prosimy kontaktować się z nami za 
pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-
questions/.  
 

11. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Huawei odnaleźć można na 
stronie: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/. 
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§6 

Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Wszystkie osoby biorące udział w Promocji „BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z 

BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 MIESIĘCY” mają prawo zgłaszać Organizatorowi 
reklamacje dotyczące usługi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jej 
złożenie z dopiskiem: „BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ 
SUBSKRYPCJĄ TIDAL HIFI NA 6 MIESIĘCY” – reklamacja. 
 

2. Zaleca się, aby reklamacje były zgłoszone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, 
dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i 
powód reklamacji oraz treść żądania. 
 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator 
rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora 
Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji. 
 

4. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres mobile.pl@huawei.com z 
dopiskiem „BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK HUAWEI SOUND X Z BEZPŁATNĄ SUBSKRYPCJĄ TIDAL 
HIFI NA 6 MIESIĘCY” w trakcie trwania Promocji lub w terminie do 14 dni od jej zakończenia. 

 

W razie dodatkowych pytań zadzwoń pod bezpłatny numer 0 800 811 110 lub odwiedź stronę naszej 
Społeczności https://consumer.huawei.com/pl/community 

 

mailto:mobile.pl@huawei.com
https://consumer.huawei.com/pl/community/
https://consumer.huawei.com/pl/community

