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Regulamin Promocji 

„Promocja Samsung Galaxy S21 family - Odkup na www.samsung.com/pl/” 

§ 1 

 

1. Promocja trwa od 07.06.2021 do 20.06.2021. 

2. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie klienci tj. pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujące zakupu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich 
działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający 
stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („klient”). 

3. W ramach promocji klienci, którzy 1) planują zakupu urządzenia marki Samsung w sklepie 
www.samsung.com/pl/ 2) sprzedadzą w ramach odkupu swoje stare urządzenie partnerowi promocji 
spółce BELMONT TRADING UK Limited otrzymają kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na zakup 
nowego urządzenia Samsung w sklepie www.samsung.com/pl/, zgodnie z poniższymi warunkami promocji. 

4. By skorzystać z promocji wejdź na stronę partnera www.samsung.odkup.com. Wyceń swoje stare 
urządzenie (smartfon, tablet, smartwatch), które chcesz sprzedać w ramach odkupu postępując zgodnie z 
instrukcjami na stronie. Pełną listę urządzeń objętych odkupem znajdziesz na stronie 
www.samsung.odkup.com. 

5. Wybierz na www.samsung.odkup.com, urządzenie (smartfon GalaxyS21, S21+, S21 Ultra), które 
planujesz kupić w sklepie www.samsung.com/pl/. Listę objętych promocją urządzeń Samsung, na których 
zakup można wykorzystać kod rabatowy znajdziesz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na 
stronie Organizatora promocji. 

6. Zakończ proces wyceny swojego starego urządzenia na stronie www.samsung.odkup.com, zapisz kod 
rabatowy, który wyświetli się na stronie z podsumowaniem. Kod rabatowy wykorzystaj na zakup wybranego 
przez Ciebie nowego urządzenia Samsung w kroku 5 w sklepie www.euro.com.pl. Kwota kodu rabatowego 
zależy od rodzaju urządzenia Samsung, które chcesz zakupić w sklepie www.samsung.com/pl/. Wysokość 
kodu rabatowego możesz sprawdzić w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

7. Kod rabatowy ważny jest do 22.06.2021 i może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie na zakup 
wybranego przez Ciebie w kroku 5 urządzenia Samsung. Kod rabatowy nie podlega wymianie na inne 
świadczenie lub gotówkę. 

8. Wyślij do partnera promocji – spółki BELMONT TRADING UK Limited– bezpłatnie stare urządzenie 
sprzedawane i wycenione w ramach odkupu w dogodny sposób i zgodnie z opcjami wysyłki wskazanymi na 
stronie www.samsung.odkup.com, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu wyceny. W ciągu 30 dni 
od otrzymania sprzedawanego urządzenia BELMONT TRADING UK Limited dokona przelewu ceny za 
sprzedawane w ramach odkupu urządzenie na podane przez ciebie konto bankowe, zgodnie z wyceną. 

9. Wejdź na stronę www.samsung.com/pl/ i kup wybrane w kroku 5 przez siebie urządzenie Samsung, 
objęte promocją. Dodaj je do koszyka, wpisz kod rabatowy w polu kod rabatowy. Zapłacisz za nowe 
urządzenie mniej wykorzystując rabat na zakup nowego urządzenia. 



2 
 

10. Organizatorem promocji i podmiotem wydającym kody rabatowe jest firma iTerra Sp. z o.o.  

11. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy partnerem promocji (BELMONT TRADING UK Limited), a 
klientem. Cena smartfonu, smartwatcha albo tabletu w ramach odkupu ustalana jest wyłącznie przez 
partnera promocji w oparciu o przyjęty przez niego cennik, z uwzględnieniem modelu, wieku oraz stanu 
urządzenia. Szczegółowe warunki odkupu znajdują się w regulaminie udostępnionym przez partnera 
promocji na stronie internetowej www.samsung.odkup.com. 

12. Pula kodów rabatowych dostępnych w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 124 sztuki. 

13. Reklamacje związane z Promocją i kodami rabatowymi można zgłaszać do dnia 15.07.2021 na adres 
support@samsung-sepol.zendesk.com. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości 
dochodzenia przez klienta stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

14. Reklamacje i pytania związane z procesem odkup należy kierować bezpośrednio do partnera promocji 
spółki Belmont.  

§ 2 

 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestnik przystępując do Akcji promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Zasad i 
je akceptuje.  1.1 Administratorem danych osobowych Uczestników I-Terra Sp. z o.o. „Organizator”. 1.2 
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). 1.3 Administratorem danych osobowych Uczestników I-Terra Sp. z o.o. „Organizator”. 1.4 
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). 1.5 Administratorem danych osobowych Uczestników I-Terra Sp. z o.o. „Organizator”. 1.6 
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). 1.7 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:  

a) organizacji i prowadzenia Promocji, b) komunikacji z Użytkownikami; c) dostarczenia Korzyści i 
świadczenia usług określonych w Regulaminie; d) obsługi reklamacji. 4.1 Organizator może wykorzystywać 
dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz 
produktów i usług partnerów biznesowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych. 4.2 W ramach działalności marketingowej 
Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub 
usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnicy 
wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie 
wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Organizatorem lub poprzez odnośnik 
zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. 4.3 Organizator 
może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Uczestników, opartych m.in. 
na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach strony www.samsung.com/pl/ Na 
podstawie stworzonych profili Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe 
informujące o towarach i usługach. 4.4 Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne 
przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi 
na realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności: 4.5 
w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, 4.6 w przypadku jeśli 
znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Organizatora oraz grupy 
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kapitałowej, do której należy Organizator. 4.7 W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe 
Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu 
określonym w treści zgody.  

  

2. Obowiązek podania danych osobowych 2.1 Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych 
danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez 
Organizatora usług na jego rzecz. 2.2 W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

  

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych 3.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Uczestników w celach wskazanych w pkt. 6.1 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane 
następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 3.1.1 podmiotom uczestniczącym w procesach 
niezbędnych do realizacji Promocji i świadczenia usług w ramach Promocji;  

3.1.2 podmiotom z grupy kapitałowej, do której przynależy Organizator;  

  

3.1.3 Podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom 
biznesowym Organizatora; 3.1.4 Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów prawa.  

  

3.2 Okresy przetwarzania danych osobowych 3.2.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Promocji. 3.2.2 Po upływie powyższego okresu dane 
osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie 
określonym w pkt. 6.1 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych, 
do czasu wycofania tej zgody.  

  

3.3 Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 3.3.1 Profilowanie należy rozumieć jako 
dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu 
w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb 
Uczestnika. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych 
przez Organizatora. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich 
zgody.  

  

3.4 Prawa osoby, której dane dotyczą: 3.4.1 Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych 
osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.: 3.4.1.1 Prawo dostępu 
do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 3.4.1.2 Prawo do żądania 
sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 3.4.1.3 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 
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zapomnianym”) - w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) 
osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której 
dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 3.4.1.4 Prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 
osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,  

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już 
danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do 
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu;  

  

3.4.1.5 Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na 
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką 
osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 3.4.1.6 Prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną 
sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. 3.4.2 Uczestnik uprawniony jest do 
zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 6.6.1. powyżej, poprzez wysłanie wiadomości 
email na adres: ochronadanych@iterra.pl.  

  

3.5 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 3.5.1 W zakresie, w jakim Uczestnik 
udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

  

3.6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 3.6.1 W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

3.7 Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 
lub organizacji międzynarodowych 3.7.1 W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi, 
Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W 
takich przypadkach Organizator gwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim jest 
zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń: 3.7.1.1 Przekazanie danych 
osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom 
ochrony danych osobowych; 3.7.1.2 W przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
możemy przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego 
celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Unii 
Europejskiej;  
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3.7.1.3 Wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się na 
wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo danych. 3.7.1.4 W ramach realizacji 
praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających 
dane osobowe w przypadku transferu do państw trzecich.  

 

 

 

Załącznik nr 1 - Modele urządzeń objętych promocją 

Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21 Ultra 5G (16+512GB)  SM-G998BZSHEUE 

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZKGEUE  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZSGEUE  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)  SM-G998BZKDEUE  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)   SM-G998BZSDEUE 

Galaxy S21+ 5G Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZKGEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZSGEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZVGEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZKDEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZSDEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZVDEUE  

Galaxy S21 5G Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZAGEUE  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZIGEUE  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZVGEUE  

Galaxy S21 5G (8+256GB) SM-G991BZWGEUE  

Galaxy S21 5G (8+128GB)   SM-G991BZADEUE 

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZIDEUE  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZVDEUE  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZWDEUE 
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Załącznik nr 2 – Wysokości kodów rabatowych 

Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21 Ultra 5G (16+512GB)  SM-G998BZSHEUE           
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZKGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZSGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)  SM-G998BZKDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)   SM-G998BZSDEUE           
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZKGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZSGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZVGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZKDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZSDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZVDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZAGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZIGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZVGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+256GB) SM-G991BZWGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)   SM-G991BZADEUE           
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZIDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZVDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZWDEUE           
400,00 zł  

 


