REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ
„BĄDŹ SMART PATENT NA KASĘ”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż premiowa prowadzona jest pod nazwą „BĄDŹ SMART PATENT NA KASĘ”
(„Promocja”), na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”).
2. Organizatorem Promocji jest PPG Deco Polska Sp z o.o. ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław,
posiadająca NIP: 8951760602, REGON 932708766, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
000068982, kapitał zakładowy w wysokości 356 000 000,00, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Koordynatorem Promocji organizowanej na zlecenie Organizatora jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000254913, NIP 7010016236, REGON: 140487829 („Koordynator”).
4. Promocja zaczyna się 02.11.2020 roku i trwa do wyczerpania puli Nagród przewidzianej w
ramach niniejszej Promocji, jednak nie później niż do dnia 18.12.2020 roku. Nagrody będą
wydawane najpóźniej do dnia 29.01.2021 roku.
5. Promocja ma charakter ogólnopolski.
6. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
7. Nagród w Promocji nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz Koordynatora jak również
członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny w rozumieniu
Regulaminu są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna zatrudniona zarówno na podstawie
umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).
8. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. W ramach
Promocji będą przetwarzane dane osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Promocji, a w szczególności w zakresie niezbędnym do weryfikacji spełnienia warunków
określonych niniejszym regulaminem.
9. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Promocją jest PPG Deco Polska
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 8. Dane kontaktowe Administratora:
serwis.klienta@ppg.com. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora,
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji, to jest w celu
identyfikacji Uczestnika, wydania Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi
udzielona zgoda oraz uzasadniony interes realizowany przez Organizatora oraz realizacja
zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.
Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z
upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania
promocji. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody zakończy
się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres
trwania promocji. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami
prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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).Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
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przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Promocji i
wydania nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
i rachunkowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator powierzył przetwarzanie
danych osobowych, w tym Koordynatorowi Promocji, podmiotom, które zapewniają wsparcie
oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz
zapewniają bieżącą obsługę prawną. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych
osobowych należy kierować do Organizatora.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do Nagrody może prowadzić do
wykluczenia z Promocji lub do odmowy przyznania prawa do Nagrody. Dane osobowe
uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo
członkowskie Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą
wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
10. Promocją objęta jest sprzedaż emulsji kolorowej Smart Paint marki Bondex, w opakowaniach 5
litrów; 4,5 litra oraz 2,5 litra, (zwane dalej „Produktem Promocyjnym” lub „Produktami
Promocyjnymi”).
11. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien, w terminie od dnia 02.11.2020 roku do
wyczerpania puli Nagród, z zastrzeżeniem iż nie później niż do dnia 18.12.2020 roku spełnić
łącznie poniższe warunki:
a) dokonać zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu) nie mniej niż 5
litrów Produktu Promocyjnego (2x2,5 litra; 1 x 5 litrów, 1x4,5 litra +1x2,5 litra, 2x4,5
litra) („Zakup Produktów Promocyjnych”)
b) od godz. 10.00.00 dnia 02.11.2020 do dnia 18.12.2020 dokonać prawidłowego
zgłoszenia Zakupu Produktów Promocyjnych na stronie www.bondexfarby.pl/promocja
(zwane dalej „Zgłoszeniem”), w sposób opisany w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.
12. Zgłoszenie w Promocji polega na prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
umieszczonego na stronie www.bondexfarby.pl/promocja poprzez podanie następujących danych:
 imię, nazwisko,
 adres e-mail,
 numer rachunku bankowego,
 numer dowodu zakupu
 ilość zakupionych litrów Produktu Promocyjnego,
 kwotę z dowodu zakupu
 wskazać sklep, w którym został dokonany zakup Produktu Promocyjnego (wybrać jeden
sklep z rozwijanej listy: Studio Dekoral; OBI; Leroy Merlin; Castorama; Bricomarche;
PSB Mrówka; Allegro, Sklep detaliczny; Hurtownia; Inny sklep)
 dołączenie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu, którym może być paragon, faktura
imienna, faktura VAT
 potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznania
się z treścią Regulaminu Promocji oraz akceptację jego postanowień,
 wyrażenie zgody przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na
przetwarzanie podanych danych osobowych w celach przeprowadzenie niniejszej
Promocji,
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potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że Uczestnik nie należy do
grona osób wyłączonych z Promocji wskazanych w pkt 6 niniejszego Regulaminu).
13. Zgłoszenie musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów
komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie z
urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów
wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega
sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Promocji (niniejszym
Regulaminie) urządzeń/sposobów i wykluczenia z Promocji Uczestnika dokonującego takiego
naruszenia.
14. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Promocji może korzystać wyłącznie z
jednego adresu e-mail. Adres e-mail zostanie przypisany do imienia i nazwiska Uczestnika, który
jako pierwszy zarejestrował Zgłoszenie z danym adresem e-mail. Jako adres e-mail właściwy dla
danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail, który został podany w formularzu
rejestracyjnym. Zgłoszenie w Promocji przez tego samego Uczestnika przy użyciu zgłoszonego
wcześniej numeru dowodu Zakupu promocyjnego, ale z użyciem innych danych osobowych
stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę wykluczenia danej osoby z
udziału w Promocji.
NAGRODY, SPOSÓB ICH PRZYZNANIA ORAZ ICH ODBIÓR
15. W Promocji przewidziano nagrodę w postaci wypłaty 20 zł („Nagroda”), za zarejestrowanie
dokonania Zakupu Produktów Promocyjnych (w sposób określony w pkt 12 Regulaminu), z
zastrzeżeniem, że łączna wysokość Nagród przyznanych jednemu Uczestnikowi nie może
przekroczyć 60 zł.
16. Całkowita wartość puli Nagród wynosi 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) brutto.
17. Prawo do Nagród będą przyznawane według kolejności zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze
Organizatora według następujących zasad:
a. za 5 litrów zakupionych Produktów Promocyjnych, których zakup jest
udokumentowany na jednym dowodzie zakupu, Uczestnik otrzymuje prawo do Nagrody
w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 20 zł,
b. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 Nagrody w Promocji na łączną kwotę 60 zł,
c. w przypadku, gdy Uczestnik dokona zakupu wielokrotności 5 litrów Produktów
Promocyjnych na jednym dowodzie zakupu, wówczas otrzymuje prawo do Nagrody za
każde 5 litrów Produktów Promocyjnych do maksymalnej kwoty 60 zł (niezalenie od
tego czy liczba zakupionych litrów Produktów Promocyjnych na dowodzie jest wyższa
niż 15 (np. 18),
d. prawo do Nagród będzie przyznawane do czasu wyczerpania się puli Nagród, jednak
nie później niż do dnia 25.01.2021 roku,
e. przy przyznaniu Nagród nie łączy się zakupionych Produktów Promocyjnych z różnych
dowodów zakupu,
f. warunkiem przyznania Nagrody jest spełnienie wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności w punktach 16 – 20.
g. przy przyznaniu Nagród biorą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia dokonane
zgodnie z punktem 12 Regulaminu.
18. Nagrody będą przyznawane według kolejności rejestracji Zgłoszeń w systemie, po
zweryfikowaniu ich zgodności z warunkami określonymi w punktach 12 – 14 niniejszego
Regulaminu, do momentu wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, wyczerpania się puli
Nagród lub do upłynięcia czasu wskazanego w punkcie 3 Regulaminu.
19. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie prawidłowości przesłanej, zgodnie z trybem
pkt 11 niniejszego Regulaminu, kopii (skanu lub zdjęcia) dowodu zakupu, Organizator ma prawo
zażądać wglądu do oryginału dowodu zakupu. Takie żądanie może zostać postawione w
wiadomości e-mail najpóźniej do dnia 08.01.2021 roku. Uczestnik jest zobowiązany wysłać
oryginalny dowód zakupu (którego kopię przesłał w sposób określony w pkt 11) przesyłką
kurierską lub pocztową (list polecony) na adres podany w wysłanej przez Organizatora wiadomości
e-mail, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub
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pocztowej, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia.
Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora)
skutkuje utratą prawa do Nagrody.
20. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przesłania
wszystkich dowodów zakupu zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika
Zgłoszeniach. Organizator może postawić takie żądanie za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej
do dnia 08.01.2021 roku. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane
dokumenty w sposób określony w pkt 19 Regulaminu. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku
postawienia takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do Nagrody.
21. Oryginalny Dowód/Dowody zakupu musi być tożsamy/e z Dowodem/ami, którego/ych kopię/e
dołączył Uczestnik w zwycięskim Zgłoszeniu/Zgłoszeniach i spełnić pozostałe warunki
Regulaminowe. W przypadku, gdy okaże się, że przesłany oryginalny dowód zakupu:
a)
zawiera inny numer niż wpisany w formularzu w Zgłoszeniu,
b)
został przerobiony,
c)
nie potwierdza dokonania zakupu wymaganej Regulaminem Promocji ilości Produktu
Promocyjnego
wówczas zostanie on uznany za nieważny a Uczestnik ten utraci prawo do wypłaty Nagrody.
22. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 25.12.2021 roku.
23. Nagrody nierozdysponowane w powyższy sposób pozostają do dyspozycji Organizatora.
24. Nagroda/ Nagrody zostaną wypłacane przelewem bankowym na numer rachunku bankowego
podanego przez Uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, najpóźniej do dnia
28.01.2021.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
25. Regulamin Promocji jest dostępny, w czasie trwania Promocji, w biurze Koordynatora w
Warszawie (03-707) przy ul. Floriańskiej 6/30d oraz na stronie www.bondexfarby.pl/promocja.
26. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji. Reklamacje rozpatruje Komisja
powołana przez Koordynatora. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane
listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Koordynatora: Biuro
Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/30D, 03-707 Warszawa lub za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej
(wysłane
w
wiadomości
e-mail)
na
adres:
reklamacja@grzegrzolka.com.
27. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając
w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji).
28. Przy rozpatrywaniu reklamacji Koordynator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
29. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
30. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
31. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
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