Regulamin akcji promocyjnej: „POWRÓT DO SZKOŁY Z NEBULO”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą
„Powrót do szkoły z Nebulo” – zwanej dalej „Promocją”.
1.2. Organizatorem Promocji jest „Panta-Plast” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy
ul. Szparagowej 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000155174, NIP: 7260037682 - zwana dalej
„Organizatorem”.
1.3. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.08.2019 r., a kończy w dniu 30.10.2019 r., jednak
trwa nie dłużej niż do wyczerpania puli produktów promocyjnych.
1.4. Promocja skierowana jest do Klientów hurtowni
CENTRUM TERESY 100 SP. Z O.O. 2 SP. K., którzy w okresie trwania promocji
dokonają zakupów marki NEBULO, spełniając jednocześnie warunki promocji
wskazane w punkcie 2 (zwanych dalej „Uczestnikami”). Uczestnikami mogą być
wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
1.5. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

2. Zasady funkcjonowania promocji
2.1. Promocja polega na sprzedaży premiowej produktów marki NEBULO, gdzie przy
jednorazowym zakupie produktów tej marki za kwotę co najmniej 400 pln brutto,
kupujący otrzyma jedną sztukę produktu promocyjnego. Produktem promocyjnym
jest opaska sportowa.
2.2. Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:
2.2.1. W okresie trwania promocji dokonać zakupu produktów marki Nebulo w
hurtowni CENTRUM TERESY 100 SP. Z O.O. 2 SP. K. na kwotę co najmniej 400 pln
brutto potwierdzonego paragonem lub fakturą VAT
2.2.2. W okresie trwania Promocji odebrać z hurtowni produkt promocyjny
(na podstawie okazania paragonu/faktury vat).

2.2.3. Podczas odbioru produktu promocyjnego, wypełnić dokument potwierdzenia
odebrania produktu promocyjnego.
2.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informację, zostaną automatycznie
pozbawieni możliwości odebrania produktu promocyjnego.
3. Dane osobowe
3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka „Panta-Plast” sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Szparagowej 12 (91-211, Łódź), wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000155174 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), zwana dalej
„Administratorem”.
3.2. Z Administratorem można skontaktować się listownie, pisząc na wskazany wyżej
adres, mailowo pod adresem rodo@pantaplast.com.pl
3.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
3.3.1. w celu przeprowadzenia Promocji (w tym umożliwienia Uczestnikom wzięcia
udziału w Promocji, wydania Uczestnikom produktów promocyjnych),
wywiązania się przez Administratora ze złożonego przyrzeczenia - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są
przeprowadzenie Promocji, wywiązanie się ze złożonego przyrzeczenia,
3.3.2. w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji – w celu rozpatrzenia
reklamacji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, jaki są ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed
roszczeniami.
3.4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane jedynie: naszym upoważnionym
pracownikom, hurtowni CENTRUM TERESY 100 SP. Z O.O. 2 SP. K., a także kancelarii
radców prawnych, podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest
udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

3.5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej
organizacji międzynarodowej.
3.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej
zakończeniu, w przypadku złożenia reklamacji do upływu okresu przedawnienia
roszczeń.
3.7. Uczestnik ma prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych,
otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w
przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 17 RODO.
3.8. Uczestnik ma prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania
swoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W
takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności Uczestnika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3.9. Uczestnik ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.
3.10.

Podanie danych osobowych Uczestnika nie jest wymogiem ustawowym,

natomiast brak ich podania uniemożliwia udział w Promocji.
3.11.

Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika decyzji opartych

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.
3.12.

Używany w niniejszym regulaminie skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą
ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

4. Reklamacje
4.1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Promocją.
4.2. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać pisemnie do Organizatora
na adres: PANTA PLAST SP Z O.O. ul. Szparagowa 12, 91-211 Łódź

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie maksymalnie do 14 dni od daty
zakończenia Promocji (od dnia 30.10.2019 r.)
4.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zwrotny osoby zgłaszającej oraz
nazwę i adres placówki, której dotyczy reklamacja.
4.4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. O wynikach reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany pisemnie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz hurtowni
CENTRUM TERESY 100 SP. Z O.O. 2 SP. K., a także na stronie internetowej
www.pantaplast.com.pl
5.2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Wiążące w zakresie Promocji są jedynie postanowienia
niniejszego regulaminu.
5.3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

