Regulamin sprzedaży promocyjnej „Akcja SMS online”

1. Organizatorem akcji sms jest firma Toys”R”Us Poland Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem akcji.
2. Organizator akcji współpracuje przy akcji sms z firmą Pelargos, która jest posiadaczem bazy telefonów
komórkowych, na które wysyłane są smsy w akcji (zwaną dalej bazą sms).
3. Firma Pelargos oświadcza, że posiada wszelkie zgody na przetwarzanie danych osobowych i działa w
zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
4. Organizator akcji nie ma wglądu do bazy sms i nie może jej w żaden sposób modyfikować.
5. Akcja sms polega na wysyłce smsów do osób z bazy Pelargos, które spełniają następujące kryteria:
a. Są to ludzie, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie ofert handlowych wysyłanych przez firmę
Pelargos
b. posiadają dziecko w wieku 0-10 lat
6. Wysyłka sms jest wykonywana przez firmę Pelargos na zamówienie organizatora akcji.
7. Na koniec każdego miesiąca do bazy sms wymienionej w pkt. 5 powyżej wysyłany jest sms o treści:
„Z okazji zbliżających się urodzin Twojego dziecka sklep www.toysrus.pl przesyła Ci 25 zł rabatu na
zakupy od 150 zł (kod rabatowy: XXXX ważny do DD.MM.RR)”
8. Organizator akcji sms ma prawo do modyfikacji powyższej treści sms oraz do dowolnego ustalenia
terminu wysyłki sms, jak również do ustalenia innych kryteriów bazy sms.
9. Organizator akcji sms każdorazowo będzie decydował o treści kodu rabatowego. Treść kodu będzie
znana jedynie osobom, które otrzymały sms.
10. Z akcji mają prawo skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały sms od firmy Pelargos.
11. Promocją objęty jest cały asortyment dostępny na stronie www.toysrus.pl. Rabat 25 zł rabatu na
zakupy od 150 zł obowiązuje tylko w sklepie online.
12. W przypadku, gdy klient skasował sms, bądź chciałby zostać dodany do bazy sms, powinien
skontaktować się w tym celu bezpośrednio z firmą Pelargos, na poniższy kontakt:
Pelargos Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 46
01-242 Warszawa
Kontakt: Agnieszka Wiesławska,
tel: +48 22 837 93 48,
e-mail: a.wieslawska@pelargos.com.pl
13. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu akcji sms mogą być składane w formie mailowej na adres:
esklep@toysrus.pl w terminie 7 dni od dnia ujawnienia przyczyny reklamacji. Organizator rozpatrzy
reklamacje i udzieli na nie odpowiedzi nie później niż do dnia 14 dni od daty zgłoszenia.
14. Pełna treść niniejszego regulaminu jest dostępna na www.toysrus.pl
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

