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Regulamin akcji promocyjnej 
#blackweek 
 

§1 Informacje ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej #blackweek , zorganizowanej 
w związku z działalnością firmy Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki z 
siedzibą w Imielinie, zwany dalej Promocją.  

2. Organizatorem promocji jest firma Elektron Centrum Elektrotechniki Marek 
Nawrocki z siedzibą przy ul. Brata Alberta 40, 41-407 Imielin, NIP 222 048 77 26 
zwana dalej Organizatorem.  

3. Promocja jest ogłoszona i przeprowadzona za pośrednictwem profilu Organizatora 
facebook.com/elektronimielin na portalu społecznościowym Facebook, na stronie 
elektronimielin.pl oraz na miejscu w hurtowni elektrycznej Organizatora na ul. Brata 
Alberta 40 w Imielinie.  

4. Udział w promocji oznacza zapoznanie się przez uczestnika z niniejszym regulaminem 
oraz jego akceptację przez uczestnika. Regulamin promocji jest dostępny na profilu 
facebookowym Organizatora, na stronie elektronimielin.pl oraz na miejscu w punkcie 
handlowym Organizatora na ul. Brata Alberta 40 w Imielinie.  

5. Koszty związane z przeprowadzeniem Promocji ponosi Organizator. Dystrybucję 
gratisów prowadzi Organizator.  

6. Promocja prowadzona na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, 
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy 
od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o 

grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.). 

7. Promocja odbywająca się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest 
sponsorowana, prowadzona, administrowana oraz związana z serwisem Facebook 
oraz Instagram w żaden sposób. Facebook oraz Instagram nie pomagają w 
przeprowadzeniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook oraz 
Instagram do nagłośnienia oraz promocji akcji promocyjnej na własną 
odpowiedzialność. Każdy uczestnik promocji zwalnia serwis Facebook oraz Instagram 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w promocji wyraża zgodę 
na dostarczanie informacji Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook oraz Instagram. 
Informacje podane w promocji, będą wykorzystane w celach związanych z promocją 
oraz w związku z wydaniem nagrody. 

8. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

9. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.  

 

§2 Warunki i przedmiot promocji  
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https://facebook.com/elektronimielin
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1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.  

2. Promocja dostępna jest dla: a. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych; b. przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz innych 
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, (zwany dalej Klient)  

3. Promocja obowiązuje od dnia 23.11.2018 do 30.11.2018 bądź do wyczerpania liczby 
gratisów, o których mowa w §2 ust.5.  

4. Promocja kierowana jest do nowych i obecnych Klientów, którzy w czasie trwania 
promocji: a) zrobią jednorazowo zakupy w hurtowni elektrycznej Elektron Centrum 
Elektrotechniki Marek Nawrocki na minimalną kwotę 40zł brutto oraz zapłacą na 
miejscu w momencie zakupu b) zrobią jednorazowo zakupy na minimalną kwotę 80zł 
brutto w hurtowni elektrycznej Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki 
oraz zapłacą na miejscu w momencie zakupu c) zrobią jednorazowo zakupy na 
minimalną kwotę 120zł brutto w hurtowni elektrycznej Elektron Centrum 
Elektrotechniki Marek Nawrocki oraz zapłacą na miejscu w momencie zakupu  

5. Za dokonanie zakupów na kwoty o których mowa w §2 ust 4, klient otrzymuje: a) przy 
zakupach na minimalną kwotę 40zł brutto do wyboru smycz lub długopis b) przy 
zakupach na minimalną kwotę 80 zł brutto do wyboru piłeczkę antystres ball lub etui 
na kartę zbliżeniową z zabezpieczeniem RFID c) przy zakupach na minimalną kwotę 
120 zł brutto do wyboru piłeczkę antystres ball lub etui na kartę zbliżeniową z 
zabezpieczeniem RFID oraz rabat na następne zakupy w wysokości 10% (rabat do 
wykorzystania do końca 2018r; uzyskane rabaty nie sumują się) 

6. Klient może otrzymać tylko jeden prezent tego samego dnia.  

7. Prezent zostanie odebrany w chwili zakupu.  

8. Organizator akcji promocyjnej wyklucza możliwość zamiany prezentu na ekwiwalent 
pieniężny lub inny przedmiot.  

9. Prezent na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. jest zwolniony z 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

§3 Reklamacje i ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator nie przetwarza 
danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej. 
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w związku z 
ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym, będzie gromadził i przechowywał 
następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail przez okres 
równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w promocji oraz 
przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne.  

2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 
lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) („RODO”).  

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu co do 
ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Wniesienie sprzeciwu co do 
przetwarzania danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu. Uczestnicy mają prawo 
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 
przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą narusza przepisy RODO 

4. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia promocji należy 
kierować pod adres e-mail biuro@elektronimielin.pl z dopiskiem „Akcja promocyjna 
#blackweek”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.  

5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 
(słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora.  

6. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik promocji. 

7. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą 
elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.  

8. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji 
przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym 
według przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
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