Regulamin akcji promocyjnej „Odbierz próbkę FUGI CEMENTOWEJ Tytan Professional”
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej „Odbierz próbkę FUGI CEMENTOWEJ
Tytan Professional" prowadzonej przez Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Akcja”).
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji jest Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 56 E, 53-012
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000112580 (dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS), o kapitale zakładowym w wysokości 11
170 000,00 zł w całości wpłaconym, NIP 8940005523, REGON 005923241, BDO 000015312 (dalej
jako „Organizator”).
2. Celem akcji jest promocja produktu: FUGA CEMENTOWA Tytan Professional (dalej jako „Produkt”).
3. Regulamin
Akcji
udostępniany
www.klejezelowe.tytan.pl
4. (dalej jako „Portal”).

jest

za

pośrednictwem

strony

internetowej

5. Uczestnik Akcji przystępując do Akcji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego
postanowienia i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.
§2
Zasady Akcji i czas trwania Akcji
1. Akcja trwa od 05.11.2021 r. do czasu wyczerpania produktu dedykowanego Akcji.
W ramach Akcji Organizator Akcji przekaże podmiotom, które zgłoszą swój udział w akcji i spełnią
warunki opisane w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik Akcji”) próbkę Produktu o wielkości:
Fuga 4 kg (dalej jako „Próbka” wyznaczony egzemplarz towaru, który pozwala na ocenę cech
i właściwości towaru w jego końcowej postaci.), w celu przetestowania Produktu i zapoznania się z jego
właściwościami, wydawana w celach promocyjnych.
2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie Próbek w Akcji
odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wydana Próbka nie służy
zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru.
4. Uczestnicy Akcji ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w
związku z Akcją.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Akcji nieprawdziwych
danych lub danych innej osoby.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Próbki z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika.
1

§3
Sposób zgłaszania udziału i odbiór Próbek
1. W Akcji może wziąć udział podmiot, który łącznie spełni następujące warunki:
a. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje prace
glazurnicze,
b. zgłosi chęć otrzymania Próbki poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Portalu
w czasie trwania Akcji oraz uzupełni zgłoszenie o swoje dane w postaci:
- imienia,
- nazwiska,
- numeru NIP,
- adresu e-mail,
- numeru telefonu,
- adresu,
- nazwy firmy.
c. nie jest pracownikiem lub przedstawicielem Organizatora ani żadnej spółki z Grupy Selena,
a także członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Jeden Uczestnik Akcji ma prawo do otrzymania jednej bezpłatnej Próbki: fugi cementowej 4 kg,
niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń.
3. Po przesłaniu powyższych informacji Organizator Akcji w terminie 21 dni od przesłania zgłoszenia
weryfikuje poprawność danych oraz spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej.
Weryfikacji dokonuje Doradca Techniczno-Handlowy Organizatora, na podstawie danych
podanych przez Uczestnika Akcji i porównania tych danych między innymi z danymi dostępnymi w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli weryfikacja przebiegnie
pozytywnie, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem Akcji za pomocą wiadomości e-mail, SMS
bądź telefonicznie, a następnie przesyła Próbki na adres wskazany przez Uczestnika Akcji lub
umawia się z Uczestnikiem Akcji na osobiste przekazanie Próbki pod adresem wyznaczonym przez
Uczestnika Akcji.
4. Próbki wysyłane są drogą pocztową lub dostarczane osobiście przez Doradcę TechnicznoHandlowego pod adres wskazany przez Uczestnika Akcji w zgłoszeniu w terminie 14 dni od daty
ustalenia formy dostarczenia Próbki. Możliwy jest również odbiór osobisty Próbki przez Uczestnika
Akcji, po wcześniejszym ustaleniu takiej formy odbioru z Organizatorem.
§4
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – tj. Selena S.A. z
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 56 E, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112580 (dokumentacja
spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
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Wydział Gospodarczy – KRS), o kapitale zakładowym w wysokości 11 170 000,00 zł w całości
wpłaconym, NIP 8940005523, REGON 005923241, BDO 000015312, kontakt: rodo@selena.com
2. Przetwarzanie danych osobowych związane z przeprowadzeniem Akcji i przekazaniem Próbki
następować będzie na podstawie:
a. przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w celu uczestnictwa w Akcji
promocyjnej podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania
w celu wykonania umowy polegającej na udziale w akcji promocyjnej,
b. przesłanki obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w celu realizacji
obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w szczególności w zakresie
sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych;
c. przesłanki uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obrony
przed roszczeniami i zapewnienie statystyki oraz w celu umożliwienia przetwarzanie danych
marketingowych w związku z wyrażeniem zgody przez Uczestników akcji na kontakt
marketingowy.
3. Podanie przez Uczestnika Akcji danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym
warunkiem wzięcia udziału w Akcji.
4. W celu organizacji Akcji i przekazania Próbek przekazane przez Uczestników Akcji dane osobowe
przetwarzane będą jedynie przez upoważnionych pracowników Organizatora i upoważnione
podmioty współpracujące z Organizatorem oraz podmioty, za pomocą których Organizator
dokonuje przekazania Próbek.
5.

Dane osobowe Uczestników Akcji będą podlegały profilowaniu.

6. W przypadku wzięcia udziału w Akcji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia
roszczeń związanych z udziałem w Akcji oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa (w szczególności prawa podatkowego), nakładających na Administratora określone
prawem obowiązki. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes
Administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych
interesów, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
7. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wszelkie kwestie dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce
prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
https://www.tytan.pl/polityka-prywatnosci/

§5
Reklamacje
1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane mailowo na adres reklamacje@selena.com z
dopiskiem „Reklamacja: Odbierz próbkę FUGI CEMENTOWEJ Tytan Professional” do 30 dni od daty
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wypełnienia formularza. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia
reklamacji pod wskazany w niniejszym ustępie adres.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Akcji, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi.
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Akcji na podstawie Regulaminu.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie
można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora
zostanie powiadomiony mailem zwrotnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6
Postanowienia końcowe
1. Każdy podmiot zainteresowany uczestnictwem w Akcji jest zobowiązany do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
2. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania Próbki.
3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także
zawieszenia bądź odwołania Akcji. Zmiany Regulaminu, zawieszenie bądź odwołanie Akcji następować
będzie z 3-dniowym wyprzedzeniem. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu/ zawieszeniu/
odwołaniu Akcji opublikowana zostanie przez Organizatora na Portalu oraz na profilu
https://www.facebook.com/TytanProfessionalPolska na portalu społecznościowym Facebook, w
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, a informacja ta opublikowana będzie przez okres co
najmniej 3 kolejnych dni kalendarzowych.
4. Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się z Organizatorem Akcji za pośrednictwem adresu mailowego:
pytania@selena.com
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
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