Regulamin akcji promocyjnej
„Super Goście”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE; OKRES PROMOCJI
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji pod nazwą „Super Goście” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest spółka McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000097409, o kapitale zakładowym w wysokości 151.569.758,98 zł, posiadająca numer
statystyczny REGON 012050075 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10 (zwana
dalej „Organizatorem”).
3. Obsługę techniczną i informatyczną Promocji prowadzi spółka Socializer S.A. z siedzibą w
Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380389, NIP: 521-35-96-835,
Regon 142845026, kapitał zakładowy w wysokości 203.250,00 zł, wpłacony został w całości.
4. Celem Promocji jest promowanie sprzedaży produktów McDonald’s za pośrednictwem aplikacji
mobilnej McDonald’s (zwanej dalej Aplikacją McDonald’s).
5. Promocja trwa od dnia 29 stycznia 2018 r. (od godziny 00:00) do dnia 04 marca 2018 r. do godz.
23:59.
6. Promocja prowadzona jest we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce, z zastrzeżeniem
zapisu § 3 ust. 4 Regulaminu.
§ 2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych – użytkowników Aplikacji McDonald’s, którzy
ukończyli co najmniej 16 lat. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu zapisu
art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. zakup produktów McDonald’s przez użytkownika Aplikacji
McDonald’s nie może pozostawać w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
2. Aby zostać użytkownikiem Aplikacji McDonald’s należy pobrać na posiadany smartfon lub inne
urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, działające w systemie iOS lub Android, odpowiednio
z AppStore albo ze sklepu Google Play, Aplikację McDonald’s (występuje tam pod nazwą
McDonald’s, której deweloperem jest McDonald’s) i po jej zainstalowaniu na urządzeniu,
zarejestrować się w Aplikacji McDonald’s jako jej użytkownik. Zasady korzystania z Aplikacji
McDonald’s reguluje właściwy osobny regulamin. Warunkiem koniecznym rejestracji jest podanie
danych osobowych oraz adresu e-mail, a także zaakceptowanie regulaminu aplikacji i polityki
prywatność i zawartych tam zgód. Dane podane w celu rejestracji jako użytkownik Aplikacji
McDonald’s muszą być zgodne z rzeczywistością. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, zmianą danych bądź innymi
nieprawidłowościami pod stronie Uczestnika.
3. Udział w Promocji jest nieodpłatny. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że wyraża
dobrowolną zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
4. Wszelkie wymagane prawem informacje, w szczególności: informacja o administratorze danych
osobowych, celu zbierania danych i rodzaju danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców
danych oraz prawach osoby, której dane są zbierane, a także wymagane prawem zgody na:
przetwarzanie danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
marketing bezpośredni z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, przetwarzanie

danych o lokalizacji użytkownika, zawarte są w regulaminie aplikacji i polityce prywatność Aplikacji
McDonald’s i udostępniane użytkownikowi przed zarejestrowaniem się.
§ 3. ZASADY PROMOCJI
1. Użytkownik Aplikacji McDonald’s za każdy zakup produktów McDonald’s dokonany w okresie
Promocji i zarejestrowany w Aplikacji McDonald’s otrzyma określoną liczbę punktów. Liczba
punktów przyznawana za zakup, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest zależna od
wysokości kwoty za zakup uiszczonej przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik w kolejnych (następujących
po sobie) trzech tygodniach, w tym samym dniu tygodnia, dokona zakupu i zarejestruje ten zakup
w Aplikacji, za każdy taki kolejny zakup otrzymywać będzie zwiększoną liczbę punktów. Dodatkowe
punkty przyznawane będą za liczbę dokonanych zakupów. Zdobyte punkty Uczestnik Promocji
będzie mógł wymienić na nagrody, zarówno w okresie Promocji, jak i w okresie następnych 30 dni.
Korzystanie ze zdobytych punktów po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie
będzie możliwe. Punktów nie można zamienić na równowartość pieniężną. Punkty można
wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.
2. Rejestracja zakupu w Aplikacji polega na wpisaniu w odpowiednim oknie Aplikacji kodu
znajdującego się przy dolnej krawędzi paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup produktów
McDonald’s.
3. Zakup dokonany danego dnia należy zarejestrować w ciągu 24 godzin od wydrukowanej na
paragonie fiskalnym godziny transakcji; po tym terminie rejestracja zakupu nie będzie możliwa.
Można zarejestrować tylko jeden zakup dokonany danego dnia.
4. Restauracje McDonald’s znajdujące się na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie oraz na lotnisku im.
L. Wałęsy w Gdańsku nie honorują ofert promocyjnych dostępnych w Aplikacji.
5. W Promocji przyjęto następujący system punktowania:
Rodzaj „wyzwania”
Pojedynczy
zarejestrowany
zakup
Dwa zakupy
zarejestrowane w
tym samym dniu
tygodnia, w
kolejnych
tygodniach –
łączna liczba
punktów
Trzy zakupy
zarejestrowane w
tym samym dniu
tygodnia, w
kolejnych
tygodniach –
łączna liczba
punktów
Cztery zakupy
zarejestrowane w
tym samym dniu
tygodnia, w
kolejnych
tygodniach –
łączna liczba
punktów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

50 pkt

50 pkt

50 pkt

50 pkt

50 pkt

50 pkt

50 pkt

105 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
o 5 pkt za dwa
kolejne zakupy)

105 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
o 5 pkt za dwa
kolejne zakupy)

105 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
o 5 pkt za dwa
kolejne zakupy)

105 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
o 5 pkt za dwa
kolejne zakupy)

105 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
o 5 pkt za dwa
kolejne zakupy)

105 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
o 5 pkt za dwa
kolejne zakupy)

105 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
o 5 pkt za dwa
kolejne zakupy)

170 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 20 pkt
za trzy kolejne
zakupy)

170 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 20 pkt
za trzy kolejne
zakupy)

170 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 20 pkt
za trzy kolejne
zakupy)

170 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 20 pkt
za trzy kolejne
zakupy)

170 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 20 pkt
za trzy kolejne
zakupy)

170 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 20 pkt
za trzy kolejne
zakupy)

170 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 20 pkt
za trzy kolejne
zakupy)

250 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 50 pkt
za cztery
kolejne zakupy)

250 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 50 pkt
za cztery
kolejne zakupy)

250 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 50 pkt
za cztery
kolejne zakupy)

250 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 50 pkt
za cztery
kolejne zakupy)

250 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 50 pkt
za cztery
kolejne zakupy)

250 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 50 pkt
za cztery
kolejne zakupy)

250 pkt
(w tym
zwiększenie
liczby punktów
łącznie o 50 pkt
za cztery
kolejne zakupy)

Dodatkowa punktacja

Punkty

Za piąty zarejestrowany zakup

10 pkt

Za dziesiąty zarejestrowany zakup

20 pkt

Za piętnasty zarejestrowany zakup

40 pkt

§ 4. NAGRODY
Wartość puli nagród w Promocji wynosi 4 672 800 zł. Wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty
2000 złotych brutto.
Nagrody zostaną przekazane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem. Uczestnikowi nie
przysługuje prawo wymiany zdobytej nagrody na jej równowartość pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród w Promocji.
W Promocji przewidziano następujące nagrody i liczbę punktów koniecznych do ich zdobycia:

Nazwa nagrody

Ilość punktów

Liczba nagród (szt.)

Wartość nagrody

50 pkt do Dogry.pl

60

200 000

2 zł

Pakiet internetu 1GB w Play na kartę

100

200 000

3 zł

IPLA EXTRA 30 dni

130

5 000

5 zł

ANSWEAR.com kod rabatowy 50zł

200

30 000

10 zł

ANSWEAR.com kod rabatowy 100zł

280

20 000

15 zł

Pakiet Player+ START

290

30 000

16,26 zł

CZYTELNIA W PLAY by LEGIMI dostęp 30 dni

310

30 000

20 zł

TIDAL Premium 30dni

310

1 000

20 zł

IPLA SPORT 30 dni

310

2 000

20 zł

IPLA filmy i seriale

310

2 000

20 zł

Kod do Kin Helios

320

30 000

22 zł

Bilet do kina sieci Cinema City

320

50 000

24 zł

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu Promocji.
2. Promocja nie jest w żaden sposób współorganizowana, sponsorowana, wspierana lub
administrowana przez Google Play, AppStore, Dogry.pl, PLAY, IPLA, Answear.com, Player+, Legimi,
TIDAL, Helios albo Cinema City.
3. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych, bez względu na formę i miejsce ich publikacji, mają jedynie charakter pomocniczy.
Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest
jedynym dokumentem określającym zasady Promocji oraz posiadającym moc prawną w zakresie
określenia podstawy prawnej i organizacyjnej Promocji.
4. W przypadku problemów technicznych związanych z Promocją, Uczestnik Promocji może je
zgłaszać przy użyciu adresu mailowego supergoscie@mcdonalds.pl, opisując dokładnie zaistniały
problem techniczny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy
techniczne leżące po stronie Użytkownika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa
w Promocji przez Użytkownika.
5. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automacie, których wynik zależy w
szczególności od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165, ze zm.).
6. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem powstałego w związku
z przeprowadzaniem Promocji podejmowane będą w dobrej wierze działania w celu ugodowego
ich rozwiązania.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 29 stycznia 2018 r. (od godziny 00:00).
8. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, przez co rozumie się:
1) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na
treść Regulaminu,
2) wydanie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu państwowego mających
bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
3) wprowadzenie nowych korzyści lub nagród dla Użytkowników,
4) zapobieganie naruszeniom prawa,
5) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych.
9. Organizator ogłosi o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora pod adresem [x].
W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Uczestników lub obowiązku
Organizatora, które powstały przed momentem wprowadzenia zmiany Regulaminu w życie.
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
11. Regulamin sporządzono w języku polskim. W przypadku sporządzenia tłumaczeń Regulaminu
wersją wiążącą jest wersja polska.
12. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora pod adresem
https://mcdonalds.pl/ .
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI PROMOCJI PAKIET 1 GB INTERNETU W PLAY
Niniejsza Oferta Promocyjna obowiązuje w okresie od 29 stycznia 2018 roku do 04 kwietnia 2018 roku.
W tej Oferty Promocyjnej może skorzystać Użytkownik, który w okresie jej obowiązywania spełni warunki określone w Regulaminie Akcji
Promocyjnej „Super Goście” organizowanej przez spółkę McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i otrzyma unikalny kod uprawniający do włączenia pakietu 1 GB do wykorzystania na transmisję danych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN Internet („Pakiet 1 GB”).
Unikalny kod zostanie przekazany przez organizatora Akcji promocyjnej „Super Goście”, zgodnie z Regulaminem Akcji Promocyjnej „Super
Goście”.
Oferta Promocyjna „pakiet 1 GB internetu w Play” skierowana jest wyłącznie do Użytkowników jednej z następujących ofert Play:
Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, FORMUŁA MINI MAX na Kartę,
Play na Kartę Surf.
Pakiet 1 GB zostanie przyznany w ciągu 24h od momentu wysłania bezpłatnego SMS-a pod numer 8036 w treści wiadomości podając
unikalny kod.
Pakiet 1 GB zostanie przyznany tylko w Okresie ważności połączeń wychodzących dla numeru telefonu (Numeru MSISDN) w Sieci Telekomunikacyjnej.
Ważność środków z Pakietu 1 GB to 30 dni od momentu ich przyznania; w przypadku Oferty Formuła MINI MAX na Kartę Pakiet 1 GB ważny
jest do końca miesiąca kalendarzowego, w którym został przyznany.
GB dostępne w ramach Pakietu 1 GB są rozliczone w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek, co oznacza, że zainicjowana transmisja
danych obciąża w pierwszej kolejności Pakiet 1 GB, a po jego wykorzystaniu Pakiet Złotówek;
Stan pozostałego do wykorzystania Pakietu 1GB można każdorazowo sprawdzić wybierając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *108#
lub *107# dla oferty Play na Kartę Lubię to! i Play na Kartę Surf, następnie zatwierdzając odpowiedni kod przyciskiem nawiązywania połączenia lub w indywidualnym koncie Klienta w Play24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia wpisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą, ale nie zdefiniowane w niniejszym regulaminie, należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Użytkowników lub Cenniku Ofert.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 1
powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 1 regulaminu niniejszej usługi, postanowienia regulaminu niniejszej usługi będą miały charakter nadrzędny.
Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów
i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
W ramach niniejszej usługi Użytkownik zobowiązuje się:
a) nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą
jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu pochodzącego z
innych sieci telekomunikacyjnych;
b) nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za
pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w
których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej;
c) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
d) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
e) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna
do użytkownika”;
f) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
g) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w
przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w
marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy);
h) nie wykorzystywać kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu
handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy).
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 5 regulaminu niniejszej usługi, Operator może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Regulamin niniejszej usługi jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217207, REGON 015808609,
NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 zł
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