Regulamin konkursu „KUP PFI I ODBIERZ NAGRODĘ”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Albeco sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem przy ul. Południowej
71, 62-064 Plewiska, wpisana do Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000065512; NIP:
7790000089; REGON: 008328540.
2. Konkurs trwa od dnia 08.02.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W konkursie bierze udział każdy klient biznesowy firmy Albeco Sp. z o.o. zarejestrowany w sklepie
internetowym www.albeco.com.pl/sklep, prowadzący działalność i zarejestrowany na terenie Polski
jako osoba prawna, spółka osobowa lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zwany
dalej „Uczestnikiem”).
5. Regulamin, określa zasady i warunki udziału Uczestników w organizowanym przez organizatora
konkursie. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie
części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem
żądania wydania nagrody włącznie.
§2
ZASADY KONKURSU
1.
2.
3.

4.

Konkurs ma na celu wzrost całkowitej sprzedaży produktów PFI (zwanych dalej „produktami
promocyjnymi” lub „produktami objętymi promocją”)
Nagrodę uzyskuje Uczestnik, który w trakcie trwania konkursu zakupił produkty objęte promocją o
ustalonej wartości (patrz §3, punkt 1).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.04.2019 r. Wówczas do wszystkich Uczestników, którzy
spełnili zawarte w regulaminie warunki zostanie przesłana nagroda, zgodnie z paragrafem II pkt 2
regulaminu.
Ilość nagród jest ograniczona, a ich całkowita ilość wynosi 410 sztuk. W przypadku wyczerpania
zapasu, nagrody nie otrzymają Uczestnicy, którzy najpóźniej zebrali wymaganą do otrzymania
nagrody wartość zakupu.
§3
NAGRODA

1. Uczestnik otrzymuje nagrodę za zakupienie produktów PFI określonej wartości w trakcie trwania
promocji czyli od 8.02.2019 r. do 30.04.2019 r. Przydział nagród w zależności od wartości zakupu
jest następujący:
1.1. Za zakupienie produktów na łączną kwotę od 1000-2499,99 zł netto – nagroda numer 1 –
samochodowy chwytak magnetyczny do telefonu. Wartość nagrody to 40 zł.
1.2. Za zakupy na łączną kwotę 2500 zł netto i więcej – nagroda numer 2 – awaryjny zestaw
samochodowy. Wartość nagrody to 80 zł.
1.3. Dodatkowo, każdy Klient, który dokona jednorazowego zakupu produktów PFI o łącznej
wartości powyżej 400 zł netto otrzyma skrobaczko-zmiotkę samochodową o wartości 50 zł.

2. Nie ma możliwości zamiany nagrody o większej wartości na wielokrotność nagrody o mniejszej
wartości.
3. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Laureatowi
nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
4. Podstawą wydania przez organizatora nagrody jest potwierdzenie i akceptacja przez organizatora
wartości sprzedaży produktów dokonanej przez danego Uczestnik w okresie trwania konkursu,
zgodnie z postanowieniami regulaminu, w tym w szczególności z pkt. II.2. regulaminu.
5. Nagrody zostaną przekazane za pomocą przesyłki kurierskiej najpóźniej do dnia 15.05.2019 r. na
adres siedziby Uczestnik podany przy rejestracji użytkownika w sklepie internetowym
www.albeco.com.pl/sklep. Nie ma możliwości odbioru osobistego nagrody w siedzibie Organizatora
ani w jego oddziałach.
6. Kiedy Uczestnik konkursu jest firmą posiadającą poza siedzibą również oddziały pod innymi
adresami, w przypadku zrealizowania zakupów o określonej w § 3 pkt. 1 wartości, nagroda będzie
wysłana na adres oddziału, do którego została zrealizowana w trakcie trwania konkursu wysyłka
towarów promocyjnych o największej wartości łącznej.
7. Odbiór nagrody Uczestnik pokwituje swoim podpisem na druku pokwitowania odbioru nagrody.
Data przekazania nagrody przez przedstawiciela organizatora jest datą jej wydania.
8. Organizator oświadcza, że Nagrody są wolne od podatku dochodowego dla osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§4
REKLAMACJE
1.

2.
3.

4.

Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas
trwania konkursu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na
adres organizatora: Albeco sp. z o.o., ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska, e-mail:
marketing@albeco.com.pl.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora,
nie późniejsza niż 10.05.2019 r.
Każda reklamacja powinna zawierać: nazwę Uczestnika, imię i nazwisko osoby składającej
reklamację w imieniu Uczestnika, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, jak również
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
organizatora, nie później jednak niż do dnia 31.05.2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data
stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników, złożone wyłącznie
w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
§5
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.
2.

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez Uczestników
jest Albeco sp. z o.o.
Administrator danych osobowych oświadcza, że:
2.1. Dane osobowe Uczestnika konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych, są
przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu
związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków
prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu.

3.
4.
5.

2.2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnik do konkursu na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – pkt c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) 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 oraz przepisów powszechnie
obowiązujących.
2.3. Uczestnikowi przysługuje:
2.3.1. prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
2.3.2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
2.3.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
2.3.4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
2.3.5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenia o
powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora.
Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej organizatora:
www.albeco.com.pl.
Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się
z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@albeco.com.pl.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania
konkursu. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać wcześniej nabytych przez Uczestników praw.

