Regulamin promocji
„Promocja GRUNDFOS”
1. 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.
2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży sieci Tadmar, dla osób fizycznych
prowadzących

działalność

nieposiadających

gospodarczą,

osobowości

prawnej,

osób
które

prawnych
w

dniu

lub

jednostek

rozpoczęcia

organizacyjnych

Promocji

prowadzą

zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej
Uczestnikiem, którzy otrzymali regulamin promocji.
3. Czas trwania promocji: 1 sierpnia - 30 września 2018 r. lub do wyczerpania zapasów
produktów promocyjnych.
4. Produkty promocyjne:

GRUN-965707 (SOLOLIFT 2 CWC-3), GRUN-965710 (SOLOLIFT 2 C-3), GRUN-965708
(SOLOLIFT 2 D-2), GRUN-965706 (SOLOLIFT 2 WC-1), GRUN-965709 (SOLOLIFT 2 WC-3)
5. Nagrody: Karty upominkowa ORLEN o wartości 50 zł.
6. Warunki promocji:
Uczestnik promocji, który w okresie trwania promocji zakupi dowolne urządzenie SOLOLIFT2
wymienione w pkt 4 otrzyma Kartę upominkową Orlen o wartości 50 zł.
7. Obowiązuje wielokrotność nagród.
8. Nagrody Uczestnicy otrzymają od przedstawicieli hurtowni Tadmar lub z dostawą zamówionego
towaru na podstawie poprawnie wypełnionego Formularza Zamówienia Nagrody, nie później niż
do 31 października 2018.
9. Czytelnie wypełniony Formularz Zamówienia Nagrody powinien być przekazany przedstawicielowi
hurtowni Tadmar.
10. Przedstawiciele Tadmar, którzy otrzymają zamówienia nagród od uczestników promocji,
zobowiązani są do przekazania ich do Centrali pocztą, faksem lub zeskanowane pocztą
elektroniczną (najpóźniej do 10 października 2018).
11. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć
ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
12. Organizator informuje, że nagrody wydane w promocji stanowią dla Uczestnika przychód
z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.
13. Produkty zakupione w promocji nie podlegają zwrotom.

14. Administratorem danych osobowych jest Organizator opisany w pkt 1 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.

