Włoszczowa, dn. 6.12.2018r.

Regulamin Promocji pod hasłem „-25 % na Innowacyjne Okna CUBE”.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja
sprzedaży Cube 68, 78, 92 mm (dalej „Produkt Promocyjny”).
2. Organizatorem promocji jest firma Stolbud Włoszczowa S.A., z siedzibą w Włoszczowie
(kod pocztowy 29-100) przy ul. Jędrzejowskiej 74 („Organizator”).
II. Uczestnictwo w Promocji
1. W promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną („Uczestnik”).
2. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji jest dobrowolne. Promocja obejmuje wyłącznie Produkty Promocyjne
zakupione u autoryzowanych partnerów handlowych Organizatora, wskazanych na stronie internetowej
Organizatora www.stolbud.pl (w zakładce „Gdzie kupić”).
III. Czas trwania Promocji
1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje dla zamówień przyjętych w
autoryzowanych punktach sprzedaży partnerów handlowych Organizatora w okresie od 6.12.2018 do 31.03.2018 r.
(„Okres Promocji”).
2. Promocja trwa do wyczerpania puli.
3. Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora,
w autoryzowanych punktach sprzedaży partnerów handlowych Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora www.stolbud.pl
IV. Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Przedmiotem promocji są okna drewniane Cube, o grubości profilu 68, 78, 92 mm.
2. Przystępując do promocji należy spełnić niżej wymienione kryteria:
a) wpłacić zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia objętego promocją przed uruchomieniem
zamówienia do produkcji
3. Wyżej wymieniona promocja nie łączy się z innymi promocjami.
V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem należy zgłosić w Okresie
Promocji lub w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji, listem poleconym na adres: Stolbud Włoszczowa S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 74. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po upływie 30 dni od dnia
zakończenia Promocji, nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji jak również opis
podstaw reklamacji oraz podpis wnoszącego reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora.
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VI. Ochrona danych osobowych
1. Udział w promocji i podanie związanych z udziałem w niej danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Organizator Promocji zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników i oświadcza, że wykorzystanie danych
osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz.
1182) - „Ustawa”.
2. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu
Promocji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Promocji na
potrzeby prowadzenia Promocji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udzielenie zgody przez Uczestnika
Promocji na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w zdaniu pierwszym jak powyżej,
następuje przez złożenie oddzielnego oświadczenia.
3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest - w rozumieniu Ustawy - Organizator.
Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również prawo do ich zmieniania, uzupełniania lub
poprawiania. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Dane będą zachowane na
okres dwóch lat.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Naruszenie przez Uczestnika warunków Regulaminu może spowodować cofnięcie uprawnień przysługujących mu
z tytułu udziału w Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych
Uczestników Promocji do dnia wejścia w życie jego zmian. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie dostępna
na stronie www.stolbud.pl Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich opublikowania w
sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i
obowiązujących przepisach prawa.
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