REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Dajemy więcej Twojej podłodze"
ROZDZIAŁ I
1. Postanowienia ogólne
1.1.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów firmy
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. w akcji promocyjnej pod nazwą „Dajemy więcej Twojej podłodze”

1.2. Organizatorem akcji „Dajemy więcej Twojej podłodze” zwanej dalej Akcją Promocyjną jest firma
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 287 w Legnicy, NIP 972-00-50-752, zwana
dalej Organizatorem Akcji.
1.3. Uczestnikiem Akcji może zostać klient firmy Uzin Utz Polska Sp. z o.o. oraz inna osoba fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą,
zwana
dalej
klientem,
nabywająca
produkty marki Uzin, mająca siedzibę:
a) na terenie Polski
b) na terenie krajów bałtyckich: Litwa, Łotwa , Estonia
1.4. Celem Akcji jest propagowanie i rozpowszechnianie produktów marki Uzin
2. Zasady akcji promocyjnej
2.1. Promocja dotyczy sprzedaży kleju w opakowaniach promocyjnych wymienionego w pkt.2.2
2.2. Promocja obejmuje następujący produkty:
 UZIN 2000 S + 10 % / 15,4 kg nr art. #74793
 UZIN MK 200 NEW +10% nr art. #77069
2.3. Każdy Klient, który zakupi artykuły wymienione w punkcie 2.2, w czasie trwania akcji promocyjnej,
otrzyma o 10 % więcej produktu.
2.4. Odbiór nagród nastąpi po spełnieniu przez zamawiającego warunków promocji. Dostawa promocji
nastąpi przy okazji realizacji zlecenia lub poprzez przekazanie przez doradców handlowych firmy
Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
2.5. Czas trwania promocji: 17.09.2018 – 31.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
3. Ochrona danych osobowych
3.1 Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z
Polityką prywatności Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
2016/679 (Rodo) w celu przeprowadzenia Akcji.
3.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa w celach wynikających z realizacji
zamówienia i będzie obejmować zakres danych wskazanych w zamówieniu.
3.3 Dane będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego
3.4 Udział w akcji i podanie danych Organizatorowi jest dobrowolne.
3.5 Osoba, której dane dotyczą, jest jednak zobowiązana do ich podania w związku z zawieraniem
umowy ( realizacją zamówienia na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie). W tym przypadku
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podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana
do podania wymaganych danych, jeżeli chce zawrzeć umowę z Organizatorem. Każdorazowo zakres
danych wymaganych do zawarcia umowy jest zakomunikowany, osobie której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
3.6 Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia. Zasady korzystania z uprawnień określa polityka prywatności Organizatora.
http://www.uzin.pl/uploads/tx_dddownloadmatrix/POLITYKA_PRYWATNO%C5%9ACI_Uzin_Utz_Pol
ska_2018_05_18_erz.pdf
3.7 Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie
danych osobowych.

4. Inne postanowienia
4.1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta
z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
4.2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od daty zakończenia
promocji:
 bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta Uzin Utz Polska Sp. z o.o.w formie pisemnej
 przesłać listownie na adres firmy Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
 w przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma
w urzędzie pocztowym
 telefonicznie: 076-723-91-64
 przy
użyciu
poczty
elektronicznej,
przesyłając
korespondencję
na
adres
e-mail: agnieszka.szuscicka@uzin-utz.com
4.3. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Klientem, tj. imię i nazwisko, adres,
telefon oraz opis i powód reklamacji.
4.5. Jednostką odpowiedzialna za przebieg akcji promocyjnej jest Dział Obsługi Klienta.
4.6. Firma Uzin Utz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu
odpowiednich form informacji i zawiadomień klientów.
4.7. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Promocji nie może naruszyć praw nabytych przez Uczestników do chwili zawieszenia lub zakończenia Promocji.
4.8. Uprawnienia nabyte przez Uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody
Organizatora.
4.9. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawch nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.10. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Regulamiem będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo, ze względu na siedzibę Organizatora.

Legnica,10.09.2018 r.
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