WARUNKI PROMOCJI
„ZAPŁAĆ KARTĄ MASTERCARD i ZYSKAJ 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY”
Robiąc zakupy (z zastrzeżeniem wyłączenia płatności określonych § 2 pkt 5), o minimalnej wartości
1000 zł w jedynym z elektromarketów sieci Media Expert (sklepy stacjonarne, fizyczne sieci Media
Expert – dalej także Sklepy stacjonarne) lub w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl, z opcją
odbioru i płatnością za zakupy w Sklepie stacjonarnym z użyciem karty płatniczej Mastercard,
otrzymasz kod rabatowy o wartości 100 złotych.
Kod rabatowy jest do wykorzystania na kolejne zakupy w elektromarketach sieci Media Expert lub
w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl, z zastrzeżeniem, że zakup z użyciem Kodu
rabatowego w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl może być zrealizowany wyłącznie z
opcją płatności i odbioru towaru w sklepie stacjonarnym Media Expert.
Pamiętaj, że kod rabatowy można wykorzystać po upływie 14 dni od jego wydania oraz w terminie
do 17.10.2020 r., przy jednorazowych zakupach o wartości powyżej 500 złotych. Promocja trwa od
17 do 31 sierpnia 2020 r. – w tym czasie trzeba dokonać płatności kartą Mastercard w sklepie
stacjonarnym Media Expert, na zasadach opisanych Regulaminem.
Organizatorem Promocji jest TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie, adres: 77-400 Złotów,
ul. Za Dworcem 1D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000427063, kapitał zakładowy w wysokości 39 168 750 zł (wpłacony w całości),
NIP 767-10-04-218 (dalej: ,,Organizator”). Promocja organizowana jest w sklepie internetowym
www.mediaexpert.pl oraz sklepach stacjonarnych sieci Media Expert prowadzonych przez spółki
organizacyjnie powiązane z TERG S.A., których spis znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Organizatorze odpowiednio rozumie się przez to
spółki wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego), dokonująca na warunkach określonych Regulaminem zakupu w charakterze
konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową) w ilościach detalicznych na potrzeby prywatne. Osoby, nie posiadające pełnej zdolności
do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie przy współudziale swojego
przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
Jeżeli chcesz poznać szczegóły Promocji, w tym wyłączenia z Promocji, zapraszamy do zapoznania
się z poniższym regulaminem (dalej: ,,Regulamin”).
REGULAMIN PROMOCJI
„ZAPŁAĆ KARTĄ MASTERCARD i ZYSKAJ 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Promocja „ZAPŁAĆ KARTĄ MASTERCARD i ZYSKAJ 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY” (dalej: Promocja)
polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego o wartości 100 złotych (dalej: Kod rabatowy),
do wykorzystania na kolejne zakupy, w zamian za dokonanie jednorazowych zakupów o
minimalnej wartości 1000 zł z płatnością kartą płatnicza Mastercard w jednym
z elektromarketów sieci Media Expert lub sklepie internetowym www.mediaexpert.pl
z zastrzeżeniem, że zakup w sklepie internetowym będzie zrealizowany wyłącznie z płatnością i
odbiorem w sklepie stacjonarnym Media Expert.
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2. Z Promocji wyłączone są płatności za towary i usługi określone w § 2 pkt 5 Regulaminu. Kod
rabatowy może być wykorzystany jednorazowo przy kolejnych zakupach o wartości powyżej 500
zł.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące
przy organizacji Promocji, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa lub
powinowactwa) w/w pracowników i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu
niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak
i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
4. Promocja trwa od 17 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020.
§ 2. Warunki otrzymania kodu rabatowego. Wyłączenia z Promocji
1. W celu otrzymania Kodu rabatowego klient powinien dokonać zakupu produktów i/lub usług (z
zastrzeżeniem wyłączenia płatności określonych § 2 pkt 5), na minimalną kwotę 1000 zł w
jednym z elektromarketów sieci Media Expert lub w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl
z zastrzeżeniem, że zakup będzie zrealizowany wyłącznie z płatnością i odbiorem w sklepie
stacjonarnym Media Expert, a płatność za ten zakup zostanie zrealizowana kartą płatniczą
Mastercard.
2. Po spełnieniu w/w warunków podczas dokonywania zakupu w kasie sklepowej zostanie
automatycznie wygenerowany dowód zakupu wraz z dodatkowym wydrukiem niefiskalnym
zawierającym Kod rabatowy.
3. Zakup uprawniający do otrzymania Kodu rabatowego musi zostać dokonana w okresie
wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu. Za moment dokonania tego zakupu uznaje się moment
dokonania płatności kartą płatniczą Mastercard w sklepie stacjonarnym Media Expert.
4. Kod rabatowy uprawnia do uzyskania rabatu w postaci obniżki ceny o kwotę 100 złotych przy
okazji dokonywania kolejnego zakupu w sklepie stacjonarnym Media Expert o łącznej wartości
powyżej 500 zł (przed udzieleniem rabatu).
5. Do otrzymania Kodu rabatowego w niniejszej Promocji nie uprawnia żadna inna forma płatności
niż płatność kartą płatniczą Mastercard w jednym z elektromarketów sieci Media Expert (np.
płatność kartą płatniczą bezpośrednio podczas dokonywania zakupów w sklepie
www.mediaexpert.pl, płatność gotówką, przelewem, jak również zakup za pośrednictwem
systemu ratalnego). Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia również dokonanie płatności
kartą płatniczą Mastercard tytułem:
a) zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki);
b) zakupu lub doładowania kart przedpłaconych (np. podarunkowych), bonów, voucherów lub
innych podobnych nośników środków pieniężnych, które służą do dokonywania kolejnych
transakcji w sposób bezgotówkowy;
c) zapłaty za karty lub doładowania typu pre-paid na potrzeby korzystania z usług zewnętrznych,
np. telefonicznych, usług audiowizualnych, sklepów z aplikacjami itp.;
d) wpłaty lub wypłaty gotówki, np. przy użyciu karty płatniczej.
e) płatność kartą Mastercard wydaną poza Unią Europejskiej,
f) płatność mieszana (np. płatność częściowo kartą płatniczą, częściowo gotówką) gdzie
minimalna wartość płatności kartą płatniczą Mastercard jest niższa niż 1000 zł.
6. Klient, który otrzymał Kod rabatowy ponosi odpowiedzialność za jego ewentualną późniejszą
utratę (np. zagubienie wydruku niefiskalnego zawierającego Kod rabatowy).
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7. Zgodnie z definicją Uczestnika Promocji nie można wziąć udziału w Promocji na podstawie
zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta lecz jest związany bezpośrednio
z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”), a w szczególności:
a) gdy na jakimkolwiek etapie (choćby już po zakupie towaru), kupujący poprosił o
wystawienie faktury VAT i poda NIP firmy;
b) gdy kupujący, podaje się za konsumenta i w krótkim czasie dokonuje wielokrotnie, w
różnych sklepach Organizatora pojedynczych zakupów produktów (szczególnie o tym
samym indeksie), objętych niniejszą promocją a po ich zakupie prosi o wystawienie faktury
VAT podając NIP firmy;
c) gdy kupujący, podający się za konsumenta, po zakupie towaru dalej go odsprzedaje w
celach zarobkowych.
d) gdy zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP;
8. W przypadku, gdy zakup według powyższych zapisów nie jest dokonywany przez kupującego
będącego konsumentem choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo
odmówić sprzedaży na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zakupu albo też
domagać się zapłaty ceny za produkty z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy
już po zakupie Organizator dowiedział się o okolicznościach przemawiających za tym, że
kupujący nie działał w charakterze konsumenta bądź osoby fizycznej spełniającej przesłanki
opisane w niniejszym ustępie.
9. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych
Uczestników Promocji do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić
postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości kupującego,
związku zakupu z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też zgodności postępowania
kupującego z niniejszym Regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która
dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - dodatkowych
informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji, np.
dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień
niniejszego Regulaminu, np.:
a. dokonywanie zakupów w ramach Promocji jedynie pozornie w charakterze
konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy
użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej
zgody, lub
b. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu,
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.
§ 3. Zasady wykorzystania Kodu rabatowego
1.

2.
3.

4.

Kod rabatowy może zostać zrealizowany podczas kolejnych zakupów w sklepie stacjonarnym
sieci Media Expert, przy czym zakup ten musi mieć łączną wartość powyżej 500 zł przed
udzieleniem rabatu.
Kod rabatowy będzie aktywny po 14 dniach od momentu jego wydania.
Realizacja Kodu rabatowego w sklepie stacjonarnym sieci Media Expert następuje na etapie
podsumowania zakupu. Po wprowadzeniu Kodu rabatowego łączna wartość zakupu zostanie
pomniejszona o 100 złotych.
Kod rabatowy jest unikalny i jednorazowy.
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5.

Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innym Kodem rabatowym,
z innymi promocjami, jak również na zakupy obejmujące produkty w promocyjnej
przedsprzedaży oraz sprzedażą towarów, od których podróżnym przysługuje zwrot podatku
od towarów i usług (zwrot VAT dla podróżnych -TAX FREE). W przypadku, gdyby w związku z
dokonaniem zakupu w ramach Promocji klient byłby potencjalnie uprawniony do skorzystania
również z innej promocji, rabatu lub korzyści przyznawanej w związku z zakupem w sklepie
Media Expert, klient zostanie poproszony o wskazanie, z której promocji, rabatu czy innej
korzyści chce skorzystać i może wybrać tylko jedną z nich.
6. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na ekwiwalent pieniężny.
7. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
8. Dokonując zakupu z użyciem kodu rabatowego można dokonać zakupu wyłącznie 1 sztuki
danego Produktu przy czym różne wersje kolorystyczne danego produktu będą traktowane
jako kolejna sztuka danego Produktu promocyjnego.
9. Kod rabatowy jest ważny do 17 października 2020 roku, po tym terminie Kod rabatowy wygasa.
Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o ponowne wydanie Kodu rabatowego.
10. W przypadku zwrotu produktów zakupionych z wykorzystaniem Kodu rabatowego, klient
otrzyma zwrot wyłącznie faktycznie zapłaconej przez siebie kwoty, czyli obniżonej ceny towaru
(tzn. bez wartości Kodu rabatowego).
11. W przypadku zwrotu towarów, których zakup warunkowało udział w Promocji Uczestnik traci
prawo do wykorzystania kodu rabatowego.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 4. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji Promocji i jej przebiegu należy kierować w okresie od
17 sierpnia 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na adres e-mail: dok@mediaexpert.pl lub pisemnie
na adres: TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „ZAPŁAĆ KARTĄ
MASTERCARD i ZYSKAJ 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY”. Reklamację można również złożyć w
sklepie stacjonarnym Media Expert. W przypadku reklamacji składanych elektronicznie liczy się
data doręczenia reklamacji na skrzynkę odbiorczą Organizatora. W przypadku reklamacji
pisemnych liczy się data stempla pocztowego.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres składajacego reklamację
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
Składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora - listem poleconym lub w
formie, w której złożono reklamację wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni
od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej w zakresie przebiegu Promocji Uczestnik
uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 5. Ochrona danych osobowych
Współadministratorami danych uczestników Promocji są spółki z Grupy Media Expert (ul. Za
Dworcem 1D, 77-400 Złotów), kontakt: inspektor@me.pl. Dane osobowe będziemy
przetwarzać jedynie w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji dotyczących Promocji (na
potrzeby przyznania Kodu rabatowego nie są przetwarzane żadne dane osobowe klientów).
Masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej
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przetwarzania danych. Z załącznika nr 1 do Regulaminu dowiesz się więcej o tym, jak chronimy
Twoje dane w związku z przeprowadzaniem Promocji.

§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2020 roku.
2. Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej rabatu nie pozbawia Uczestnika praw, które w związku
z dokonaniem zakupu przysługują mu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
gwarancji udzielonych przez inne podmioty (np. uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku
ujawnienia wady zakupionego produktu lub gwarancji udzielonej przez producenta/gwaranta).
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustaw.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania
Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany
w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.mediaexpert.pl/mastercard, w Sklepach
stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROMOCJĄ
„ZAPŁAĆ KARTĄ MASTERCARD i ZYSKAJ 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY”
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie
przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z promocją „ZAPŁAĆ KARTĄ MASTERCARD i ZYSKAJ 100
ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY” (dalej: Promocja).
Kim jesteśmy?
Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Media Expert
(współadministratorzy). Grupę Media Expert tworzą spółki odpowiedzialne za prowadzenie
sprzedaży w sklepach pod marką „Media Expert”, a także w sklepie internetowym
www.mediaexpert.pl. Są to:
TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON 570217011, NIP: 7671004218, KRS
0000427063;
ME M01 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384110047, NIP: 7671714109,
KRS 0000798896
ME M02 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384099558 , NIP: 7671714049,
KRS 0000798323
ME M03 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384099564 , NIP: 7671714055,
KRS 0000798325
ME M04 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384099601 , NIP: 7671714061,
KRS 0000798326
ME M05 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384110099, NIP: 7671714115,
KRS 0000798899
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ME M06 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384099535, NIP: 7671714026,
KRS 0000798327
ME M07 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384057459, NIP: 7671713943,
KRS 0000797868
ME M08 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 690457914, NIP: 8132199474,
KRS 0000108761
ME M09 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384099417, NIP: 7671714032,
KRS 0000798328
ME M10 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384099268, NIP: 7671713995,
KRS 0000798330
ME M11 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384091083, NIP: 7671713972,
KRS 0000797960
ME M12 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 384099386, NIP: 7671714003,
KRS 0000798331.
Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres inspektor@me.pl
lub prześlesz list na adres: „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z
dopiskiem „Dane osobowe”. Kontakt z nami jest łatwy, ponieważ w Media Expert wyznaczyliśmy
jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
Ochrona Twoich danych osobowych jest priorytetem Media Expert. Dlatego, aby ją dodatkowo
wzmocnić, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Naszym Inspektorem jest Marcin Sikora.
Adres kontaktowy do Inspektora to: inspektor@me.pl.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących
Promocji, jeśli zostaną złożone. Przyznanie Kodu rabatowego w ramach Promocji nie jest związane
z przetwarzaniem danych osobowych.
W jaki sposób zbieramy dane osobowe?
Dane uczestników Promocji (klientów) zbieramy bezpośrednio od nich – uczestnicy podają nam swoje
dane osobowe składając nam reklamację dotyczącą Promocji. Dzięki temu, że uczestnicy podają
nam swoje podstawowe dane osobowe możemy ich dostatecznie zidentyfikować, a także
prawidłowo i sprawnie rozpatrzyć złożoną nam reklamację.
Podanie danych osobowych jest konieczne, aby złożyć reklamację dotyczącą Promocji. Jeśli nie podasz
nam swoich danych, to niestety nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Jako Organizator mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać zgłaszane do nas
roszczenia i je zaspokajać albo się przed nimi bronić.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Promocji, jednak
łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń. Przechowywanie
danych służy temu, abyśmy mogli w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na roszczenia.
Kto jest odbiorcą danych osobowych?
Dane mogą być ujawniane innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania
działań związanych z rozpatrzeniem reklamacji dotyczących Promocji. Są to zawsze podmioty
wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą profesjonalne usługi wspierające sprzedaż
w sklepach Media Expert. Rodzaje podmiotów, którym mogą być ujawniane Twoje dane to:
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firmy świadczące usługi IT – dzięki temu może być utrzymywane oprogramowanie służące do
komunikacji z klientami w sprawach reklamacyjnych;
inne podmioty, przy pomocy których mogą być rozpatrywane reklamacje dotyczące Promocji, np. firmy
świadczące usługi prawne.
W każdym przypadku, gdy dane są ujawniane innym podmiotom, dzieje się to w ramach obowiązujących
przepisów. Jeśli partnerzy lub usługodawcy przetwarzają dane w imieniu Media Expert, muszą zapewnić
gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe
i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jakie masz prawa?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili.
Twoje prawa obejmują:
prawo dostępu do treści danych osobowych i zasad ich ochrony;
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail
inspektor@me.pl lub pisząc na adres „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400
Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to
masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś
podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje
prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej
adres.
Prawo do sprzeciwu
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną
sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z
naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Pamiętaj jednak, że możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich
danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności.
Przetwarzanie Twoich danych może być bowiem niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.
Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@me.pl lub pisząc na adres „Media Expert” TERG S.A.,
ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
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