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Udział w tej kampanii wymaga podjęcia przez Uczestnika następujących działań:  
   
- Jeśli uczestnicy zostaną wybrani do udziału w kampanii, zostaną poproszeni o zakup urządzenia w 
lokalnym sklepie internetowym Samsung;   
- Opublikowanie recenzji „Moja Opinia”;  
- Nagranie filmiku typu Unboxing;  
- Napisanie posta w mediach społecznościowych;  
- Wypełnienie obowiązkowej ankiety końcowej.  
  

  
Płatności  
Zgłoszenie się do kampanii nie wymaga wpłaty depozytu. Po zamknięciu rekrutacji, przeprowadzimy 
selekcję kandydatów, biorąc pod uwagę wytyczne firmy Samsung. Do kandydatów z krótkiej listy 
zostanie wysłany e-mail z informacją, jak dołączyć do kampanii.  
Jest to standardowa praktyka w przypadku kampanii, w których Insiderzy mają szansę wypróbować 
ekskluzywne i drogie produkty.  
  
Dostawa sprzętu Samsung  
Wybrani kandydaci otrzymają wiadomość e-mail zawierającą link do sklepu internetowego Samsung, 
w którym będą mogli zakupić urządzenie w cenie z rabatem do 50%. Wybrani Insiderzy, którzy jako 
pierwsi dokonają zakupu, zostaną automatycznie zakwalifikowani do udziału w kampanii i otrzymają 
urządzenie Samsung z dostawą do domu.   
  
Działania w ramach kampanii  
Wybrani Insiderzy otrzymają zamówiony telewizor Samsung. Następnie zostaną poproszeni o 
napisanie recenzji produktu, nagranie filmu z unboxingu oraz opublikowanie postu 
społecznościowego z hashtagiem kampanii. Ważne jest również, aby uczestnicy wypełnili ankietę 
końcową. Ankieta zostanie udostępniona online na koniec trwania kampanii, uczestnicy zostaną o 
tym poinformowani drogą mailową. Ankieta końcowa musi zostać wypełniona w podanym terminie.  

  
Ramy czasowe  
  

Czas trwania kampanii jest określony na stronie internetowej i poprzez wpisy na blogu. Insiderzy 
będą mogli wypróbować produkt podczas fazy live kampanii (szczegóły na stronie informacyjnej).  
 
 
Zapisy   

  
Uczestnicy mogą zgłaszać się do udziału w tej kampanii za pośrednictwem strony internetowej The 
Insiders. Dozwolone jest tylko jedno konto na gospodarstwo domowe; w przypadku nadużycia lub 
podania fałszywych informacji, Insider może zostać wykluczony z kampanii bez ostrzeżenia. Aby wziąć 
udział w kampanii Samsung The Insiders, potencjalni kandydaci muszą wypełnić ankietę 
zgłoszeniową, podając w niej prawdziwe informacje.  

  



Szczegóły płatności  
Podczas rejestracji do kampanii nie będzie wymagana żadna opłata. Po upływie czasu na 
zgłoszenia, zespół The Insiders przygotuje listę kandydatów którzy najbardziej pasują do profilu 
testera w tej kampanii. Do wybranych, zostanie wysłana wiadomość e-mail z podanym linkiem do 
lokalnego sklepu internetowego Samsung. Wybrani insiderzy, którzy zakupią sprzęt jako pierwsi, 
zostaną automatycznie zakwalifikowani do kampanii oraz otrzymają zakupiony produkt.   
  

  
Zwroty i wymiana  
Kampania nie przewiduje zwrotów towaru po upłynięciu ustawowego okresu 14 dni od zakupu. W 
przypadku zwrotu w tym okresie, płatność zostanie zwrócona, jeśli otrzymany produkt będzie 
znajdował się w oryginalnym opakowaniu i w odpowiednim stanie technicznym, bez uszkodzeń. Po 
zakończeniu kampanii nie ma możliwości zwrotu produktu do The Insiders. Każdy Insider jest 
zobowiązany do zarejestrowania swojego urządzenia w firmie Samsung za pośrednictwem 
lokalnego sklepu internetowego Samsung, aby w przypadku konieczności wymiany lub naprawy 
sprzętu, można było powiadomić zespół obsługi klienta firmy. W takich sytuacjach, prosimy również 
o powiadomienie nas poprzez adres mailowy infopolska@theinsiders.eu, aby ustalić dalsze kroki.  
  

  
Prywatność  

  
Wszystkie dane będą traktowane z najwyższą poufnością. Dane osobowe uczestników będą 
przekazywane osobom trzecim tylko za wyraźną zgodą. Jeśli nie zostaniesz wybrany, natychmiast 
usuniemy wszystkie Twoje dane z systemu.  
  
Administratorem danych osobowych osób zgłaszających swój udział w Kampanii jest The Insiders 
Germany Gmbh, Schinkelstrasse 38-40, 40221 Düsseldorf, DE283317837.   
  
Szczegółowe zasady polityki prywatności obowiązującej na stronach The Insiders znajdują się pod 
linkiem Użytkownicy i prywatność  

  
Selekcja kandydatów  
  

Uczestnicy zostaną wybrani do tej kampanii na podstawie określonych kryteriów uzgodnionych przez 
Samsung i The Insiders. Wybór ten zostanie dokonany przez The Insiders i jest wiążący i ostateczny. 
Brak wyboru nie będzie miał wpływu na późniejsze zgłoszenia lub udział w innych kampaniach 
prowadzonych przez The Insiders lub jej spółki zależne. Taki sposób wyboru został uznany za 
konieczny, ponieważ liczba kandydatów często znacznie przewyższa liczbę dostępnych miejsc.  

 
 
Pielęgnacja produktu  
Uczestnik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego produktu w czystości i dobrym stanie 
technicznym w czasie, gdy jest on w jego posiadaniu. Uczestnik nie może w żadnym wypadku 
sprzedawać - ani próbować sprzedawać - produktu w okresie trwania kampanii.  
  
Postanowienia ogólne.   
The Insiders nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub inne problemy w tej kampanii 
wynikające z niej lub spowodowane przez elementy, na które ani The Insiders, ani Samsung nie mają 
wpływu. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapewnienie, że zarówno oprogramowanie, jak i 
sprzęt są zabezpieczone i są w dobrym stanie. Udział w tej kampanii oznacza bezwarunkową 
akceptację tych zasad. The Grapevine, działający pod nazwą "The Insiders" i zwany dalej The 



Insiders, nie może ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody 
wynikające z korzystania ze strony internetowej lub informacji uzyskanych za jej pośrednictwem. 
The Insiders nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za ewentualne szkody poniesione przez 
zarejestrowanego członka w wyniku korzystania z produktu lub usługi podczas kampanii. Producent 
i dystrybutor pozostają przez cały czas solidarnie odpowiedzialni za produkt lub usługę, z której 
zarejestrowany członek korzysta podczas kampanii. Zarejestrowany członek musi zawsze 
przestrzegać instrukcji obsługi i/lub ściśle stosować się do instrukcji obsługi produktu lub usługi. 
Strona internetowa, jak również zawartość jej tekstów, obrazów, grafik, plików dźwiękowych, 
animacji, nagrań wideo, organizacji danych i baz danych, które mogą być zawarte (tj. informacje), 
pozostają własnością intelektualną The Insiders. Informacje są chronione ustawą z dnia 30 czerwca 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz całością przepisów dotyczących własności 
intelektualnej. Użytkownik ma prawo do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie 
internetowej do użytku prywatnego i osobistego i/lub do ich pobrania. Wszelkie inne wykorzystanie, 
w tym, ale nie tylko, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i/lub ponowne 
wykorzystanie w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, tymczasowo lub na stałe, strony lub 
danych The Insiders jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody The Insiders.  
  
Własność intelektualna  
Biorąc udział w tej kampanii, Użytkownik będzie miał możliwość wykazania się aktywnością 
ambasadorską poprzez zamieszczanie w Internecie treści, które obejmują między innymi zdjęcia, 
filmy, recenzje, referencje, tweety i inne formaty medialne (zwane dalej "Treściami online"). 
Biorąc udział w tej kampanii, Użytkownik zgadza się, że Samsung może bezpłatnie używać lub 
wykorzystywać wszystkie lub niektóre z wyżej wymienionych Treści Online w działaniach 
marketingowych związanych z tą kampanią lub z innymi działaniami marketingowymi, a 
Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw własności intelektualnej, w tym między innymi 
praw autorskich do Treści Online.  

 


