Regulamin promocji „webertec bitumal dla wodoszczelnego domu”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w promocji pod nazwą „webertec bitumal dla
wodoszczelnego domu” dotyczącej produktów z kategorii Hydroizolacje (dalej: „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., z siedzibą:
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000086064; NIP: PL5220101585, kapitał zakładowy: 314 627 500 PLN (dalej:
„Organizator”).
Promocja prowadzona jest na terenie całej Polski.
§ 2. Uczestnictwo w Promocji

Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Wykonawców, którzy w momencie wzięcia udziału w Promocji
spełniają następujące warunki:
a) posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) prowadzą działalność gospodarczą,
d) są wykonawcami (dalej: „Wykonawca”)
e) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia poprzez
odhaczenie tego na hydroizolacje.pl.weber
f) wypełniły i przesłały formularz ze strony internetowej: hydroizolacje.pl.weber

§ 3. Zasady Promocji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promocją objęty jest wyrób produkowany przez Organizatora pod marką webertec bitumal, zwany
dalej: „Produkt”.
Każdy Wykonawca, który w okresie objętym Promocją wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy
dostępny na: http://hydroizolacje.pl.weber otrzyma próbkę produktu webertec bitumal.
Produkt próbny zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 30 dni przez Organizatora.
Zamówienia na produkty objęte promocją można składać poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na http://hydroizolacje.pl.weber
Czas trwania Promocji: 25.06-30.09.2018 lub do wyczerpania zapasów produktu.
Pula dostępnych Pakietów w Promocji jest określona i wynosi 200 szt. Promocja jest prowadzona do
wyczerpania zapasów.
W promocji można wziąć udział tylko 1 raz.

§ 4. Obowiązek informacyjny
1.

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. Nasze akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 86064, kapitał
zakładowy 314 627 500 zł, NIP: 5220101585.
2. Jak możesz się z nami skontaktować?
 listownie: ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice,
 e-mailem na adres: kontakt.weber@saint-gobain.com
3. Jakie masz prawa?
 dostępu do Twoich danych,
 ich poprawiania,
 żądania ich usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
4. Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
 Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
 Na potrzeby prowadzenia niniejszej Promocji,
 marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.
6. Czy musisz podawać nam swoje dane?
 Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli
zrealizować postanowień niniejszej Promocji ani się z Tobą skontaktować.
7. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
 Art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, czyli tego rozporządzenia. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL Naszym prawnie uzasadnionym
interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie
sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera oraz
SMSów i MMSów marketingowych poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z ich treścią i
którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszych
komunikatów do Twoich zainteresowań.
8. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail
lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
9. Komu przekażemy Twoje dane?
 Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas,
 Podmiotom obsługującym działania marketingowe, w tym dostarczającym narzędzi do wysyłki
informacji marketingowych na Twój adres e-mail,
 Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie,
 Agencjom marketingowym,
 Organom oraz urzędom wykonującym władzę publiczną,
 Kurierom oraz poczcie.
10. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
 przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowej realizacji Promocji,
 prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania
zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail oraz SMSów i MMSów na Twój numer
telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed
wycofaniem zgody.
11. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 Tak.
12. Do jakich państw?
 Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia
12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane
tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego
zabezpieczenia moich danych osobowych.
13. Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
 Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
i. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

ii. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga
uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

§ 5. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej najpóźniej w ciągu
7 dni od daty zakończenia Promocji na adres Organizatora, z dopiskiem „webertec bitumal dla
wodoszczelnego domu”. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.
Każda Reklamacja, o której mowa w pkt. 1 powyżej powinna zawierać: nazwę/imię, nazwisko Uczestnika
Promocji, adres jego siedziby, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, oraz dokładny opis i powód
Reklamacji, a w tytule nazwę Promocji: „webertec bitumal dla wodoszczelnego domu”.
Decyzja Komisji zostanie przesłana do uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury
reklamacyjnej Klient może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
Treść niniejszego Regulaminu będzie przekazywana potencjalnym Uczestnikom Promocji przez Doradców
Inwestycji Podłogowych Weber podczas zapraszania do wzięcia udziału w Promocji. Ponadto treść
Regulaminu dostępna będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mixokret.weber.
Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i
akceptuje jego postanowienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zawieszenia, zakończenia lub przedłużenia
Promocji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

