
 
 
 

 

Regulamin Promocji „Walizka GRATIS“, dalej zwana „Promocją” 
§1 

Definicje 

1. Agent - podmiot będący stroną umowy agencyjnej, przyjmujący do wykonania w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, stałe zawieranie 
z osobami trzecimi umów o świadczenie usług i Imprez Turystycznych w imieniu Organizatora. 

2. Dziecko – osoba niepełnoletnia korzystająca ze zniżki dla dziecka. 
3. Destynacja – miejsce docelowe Imprezy Turystycznej. 
4. Grupa Uczestników – grupa od 8 do 15 Uczestników. 
5. Impreza Turystyczna – wszystkie Usługi Turystyczne, tworzące jednolity program, (zawierające łącznie co najmniej: przelot, zakwaterowanie, 

ubezpieczenie i transfer), które objęte są wspólną ceną, zakupione w tym samym czasie dla wszystkich Uczestników, Dzieci, Infantów, wpisane 
pod indywidualnym numerem rezerwacji do systemu informatycznego Organizatora. 

6. Infant – dziecko, które do dnia zakończenia Imprezy Turystycznej nie ukończy 24 miesięcy. 
7. Organizator – Coral Travel Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 17B, 02-676 w Warszawie. 
8. Strona Internetowa – strona internetowa Organizatora pod adresem www.coraltravel.pl 
9. Uczestnik – każda osoba pełnopłatna, która w czasie trwania Promocji wykupi Imprezę Turystyczną z oferty Organizatora „Lato 2019” i nie 

korzysta ze zniżki dla Dziecka (np. osoba dorosła lub osoba niepełnoletnia w pokoju dwuosobowym z jedną osobą dorosłą, trzecia osoba dorosła 
lub niepełnoletnia w pokoju dwuosobowym na dostawce). 

10. Usługa Turystyczna – usługa wchodząca w skład Imprezy Turystycznej, a w szczególności przelot, zakwaterowanie, ubezpieczenie, transfer. 
11. WIT – Warunki Imprez Turystycznych dostępne na Stronie Internetowej Organizatora. 

§2 
Czas trwania Promocji  

1. Promocja trwa od 22.05.2019 do 07.06.2019 r. i ograniczona jest ilością dostępnych miejsc w hotelach i samolotach. 

§3 
Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja dotyczy Imprezy Turystycznej, dostępnej w ofercie Organizatora „Lato 2019”, do jednego z niżej wymienionych hoteli w Turcji: 
a) lista hoteli: 
 Otium Eco Club Side 5*, 
 Otium Hotel Seven Seas 5*, 
 Otium Hotel Life 5*, 
 Xanadu Resort Hotel 5*, 

b) rozpoczynającej się w terminie od 22.05.2019 do 30.11.2019, 
c) trwającej co najmniej 3 noce. 

2. Łącznymi warunkami upoważniającym do otrzymania walizki jest: 
a) dokonanie rezerwacji w czasie trwania Promocji i jej potwierdzenie przez Organizatora,  
b) wpłata zaliczki bądź pełnej ceny zgodnie z postanowieniami punktu 2 WIT,  
c) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie Internetowej w terminie do 7 dni od daty założenia 

rezerwacji, 
d) wyrażenie umieszczonej pod formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.  

3. Uczestnik/Dziecko w czasie trwania Promocji otrzyma w cenie Imprezy Turystycznej walizkę z zastrzeżeniem warunków wskazanych poniżej.  
a) walizka w rozmiarze M (wymiary: 65x43x26cm; waga 3,4kg; pojemność 60l; obciążenie max 15kg) przysługuje tylko jednemu Uczestnikowi 

Imprezy Turystycznej, bez względu na liczbę Uczestników zakwaterowanych w pokoju. 
b) walizka w rozmiarze XS (wymiary: 50x33x20cm, waga 2,3kg; pojemność 25l; obciążenie max 8kg) przysługuje jednemu Dziecku, bez 

względu na liczbę Dzieci zakwaterowanych w pokoju. 
4. Zamówiona walizka zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na wskazany w nim adres 

za pośrednictwem kuriera na koszt Organizatora. 
5. Ilość walizek turystycznych dostępnych w Promocji jest ograniczona i wynosi 140 szt. Promocja obowiązuje do 7 czerwca 2019 r. bądź do 

wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

§4 
Płatności 

1. Uczestnik zobowiązuje się uiścić opłatę ceny Imprezy Turystycznej zgodnie z pkt. 2 WIT. 

  



 
 
 

 

§5 
Rezygnacja lub zmiana Imprezy turystycznej 

1. W przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub dokonywania zmian w Imprezie Turystycznej przez Uczestnika zastosowanie mają WIT, 
dostępne w siedzibie lub na Stronie internetowej Organizatora. 

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika/Dziecko z Imprezy Turystycznej, jest on zobowiązany, według swojego uznania: 
a) do zwrócenia równowartości ceny katalogowej na numer rachunku bankowego wskazany przez Organizatora, odpowiednio za walizkę: 

 w rozmiarze M – 199 zł, 
 w rozmiarze XS – 129 zł, 

b) lub do zwrócenia na własny koszt walizki/walizek bez śladów użytkowania Organizatorowi na adres: ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa 
 w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty rezygnacji z Imprezy Turystycznej. 

§6 
Reklamacje 

1. Reklamację, roszczenie, uwagi i zastrzeżenie związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie, pod rygorem 
nieważności, na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamację należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji. 
3. Reklamacja powinna zawierać numer rezerwacji. 
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z 

należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 

§7 
Dane osobowe 

1. W celu zrealizowania dostaw walizek dane Uczestników Promocji przekażemy firmie WINGS, będącej dostawcą walizek. 
2. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), Coral Travel Poland sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 17B jest administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) uczestników promocji i będzie je 
przetwarzał w celu przeprowadzenia promocji, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z promocją, w tym także w sprawach składanych 
reklamacji, wydawaniem Nagród, dokonywania rozliczeń podatkowych.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
rodo@coraltravel.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane w następujących celach: 
a) zgłoszenia udziału i przeprowadzenia promocji (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”, 
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – 

„obowiązek prawny”, 
c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Promocji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 
d) marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”. 

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to 
odpowiednio: 
a) czas organizacji Promocji, 
b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 
c) czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Promocji, 
d) czas do momentu wycofania zgody. 

6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Promocji możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym 
przez Administratora danych – innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom 
świadczącym nam usługi doradcze. Ponadto w celu zrealizowania dostaw walizek dane Uczestników Promocji przekażemy firmie WINGS, 
będącej dostawcą walizek. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika Promocji, Uczestnikowi przysługuje:  
a) prawo dostępu do danych osobowych,  
b) prawo do sprostowania danych osobowych,  
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  
d) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,  
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 
8. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w każdym czasie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 



 
 
 

 

9. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne a wyrażenie zgody jest warunkiem skorzystania z Promocji. 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej.  
2. Przystępując do Promocji każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu i jego postanowień. 
3. Prawem właściwym dla wykładni i stosowania Promocji jest prawo polskie. 
4. W zakresie nieuregulowanym Promocją stosuje się obowiązujące WIT w dniu zawarcia umowy. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie 

na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika, który dokonał zakupu Imprezy Turystycznej przed odwołaniem. Informacja o odwołaniu 
Promocji zostanie opublikowana na Stronie Internetowej lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.  

6. Promocja „Walizka GRATIS” nie łączy się ze zniżką dla Grupy Uczestników.  
7. Promocja nie jest przeznaczona dla Uczestnika, który jest pracownikiem Organizatora lub Agenta oraz osób towarzyszących im w tej samej 

Imprezie Turystycznej. 


