Regulamin promocji
„Wygraj z GEBERITEM”
§ 1 – Zapisy ogólne
1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Wygraj z Geberitem”.
2. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej dalej „Promocją”, jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.
ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Promocja organizowana jest w wybranych Punktach Sprzedaży sieci Tadmar:
Gorzów Wlkp. (R01)
Piła (R01)
Gdynia (R02)
Gdańsk (R02)
Olsztyn (R02)
Bydgoszcz (R03)
Toruń (R03)
Płock (R03)
Poznań-Lutycka (R04)
Zielona Góra (R04)
Warszawa (R05)
Białystok (R05)
Radom (R05)
Bełchatów (R05)
Łódź Duńska (R05)
Wrocław-Długosza (R06)
Wrocław-Karmelkowa
(R06)
Opole (R06)
Katowice (R07)
Częstochowa (R07)
Będzin (R07)
Kraków-Zawiła (R08)
Kraków-Centralna (R08)

Rzeszów (R09)
Lublin (R09)

§ 2 – Zasady promocji, Uczestnicy, nagrody
1. Czas trwania promocji: 1 październik - 30 listopad 2018 r.

2. Uczestnikiem Promocji może być:

a. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług instalatorskich
na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

dokonująca

zakupu

Produktów

promocyjnych w Punkcie Sprzedaży, która dokonała Zgłoszenia Promocyjnego i
spełnia wymogi określone w Regulaminie,
b. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a

wyposażona w zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie
usług instalatorskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu
Produktów promocyjnych w Punkcie Sprzedaży, która dokonała Zgłoszenia
Promocyjnego i spełnia wymogi określone w Regulaminie,
c. w trakcie trwania Promocji osiągnie minimalny obrót w wysokości 2 000 zł netto na
produktach promocyjnych w wybranym Punkcie Sprzedaży sieci Tadmar. Obrót
będzie zliczany przez Centrum Instalacji Tadmar – uczestnik nie ma obowiązku
przedstawiać faktur zakupowych.
3. Produkty promocyjne:
Promocją objęte są wszystkie produkty GEBERIT dostępne w ofercie sieci TADMAR.

4. Zasady Promocji:
W każdej hurtowni Tadmar objętej Promocją nagrodę otrzyma trzech instalatorów, którzy w
okresie trwania Promocji osiągną najwyższą wartość zakupów produktów GEBERIT. Wartość
produktów będzie liczona zgodnie z fakturą zakupową, potwierdzającą nabycie Produktów

promocyjnych przez Uczestnika zawierającą pieczątkę Punktu Sprzedaży Tadmar oraz
podpis osoby wystawiającej fakturę zakupową.
5. Wartość zakupów ulega zmniejszeniu o odpowiadające wartości towarów, które zostały zwrócone

przez uczestnika organizatorowi w okresie trwania Promocji.
6. Po zakończeniu trwania Promocji produkty zakupione w okresie trwania Promocji nie podlegają
zwrotom.

7. Nagrody:
W każdym z wybranych punktów sprzedaży Tadmar, nagrodzonych zostanie trzech instalatorów,
którzy w okresie trwania Promocji osiągną najwyższą wartość zakupów.
1 miejsce – bony Sodexo o wartości 1000 PLN brutto
2 miejsce – bony Sodexo o wartości 300 PLN brutto
3 miejsce – bony Sodexo o wartości 200 PLN brutto

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

9. Wydanie nagrody nastąpi w terminie 45 dni od momentu zakończenia Promocji poprzez wysłanie
jej pocztą kurierską przez Organizatora na adres zadeklarowany na Formularzu Zgłoszeniowym, na
nazwisko uczestnika. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator. Nagrody nieodebrane w ciągu 7
dni pozostają własnością Organizatora.
10. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich
z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
11. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód z
prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.
Nagrodzeni Instalatorzy zobowiązani są do odprowadzenia podatku we właściwym sobie Urzędzie
Skarbowym w związku z dodatkowym przychodem w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej.
§ 3 – Reklamacje

1. Do składania reklamacji z tytułu uczestnictwa w Promocji upoważniony jest każdy Uczestnik, który
brał w niej udział.
2. Reklamacje składane mogą być wyłącznie w formie pisemnej na adres lub w siedzibie Organizatora
w terminie do 30 dni od daty zakończenia Promocji.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące wysyłanych nagród mogą być zgłaszane wyłącznie w terminie 7 dni
od daty ich otrzymania.

§ 4 – Zapisy końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator opisany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak udział w
Promocji jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych na cele związane z realizacją Promocji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane
w celu realizacji Promocji oraz doręczenia Nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia. Dane są podawane na zasadach
dobrowolności. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji jest
art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6
ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych
obowiązków.

2. Uczestnik biorąc udział w Promocji organizowanej na podstawie niniejszego regulaminu, uznaje za
wiążące jego postanowienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

