Regulamin promocji „Lato z przepisami”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Lato z przepisami” zwanej dalej „Promocją” jest Vorwerk Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul. Strzegomska 2-4, wpisana
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000443251 (dalej
„Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w dniach
11.06.2018 r. – 15.08.2018 r.
3. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Z promocji wyłączeni są przedstawiciele handlowi, posiadający obowiązującą Umowę o współpracy
z Vorwerk Polska.
5. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora: Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, w
stacjonarnych placówkach Vorwerk Polska oraz na stronie www.thermomix.pl
II. Warunki uczestnictwa w Promocji
1.

Promocja jest przeznaczona dla osoby fizycznej, zwanej dalej „Uczestnikiem”, która spełnia łącznie
następujące warunki:
1.1.
ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
1.2.
zakupiła urządzenie Thermomix® TM5 z nośnikiem przepisów w terminie
05.09.2014 r. – 31.01.2017 r.;
1.3.
zorganizuje, przy pomocy przedstawiciela handlowego wskazanego przez Organizatora
w okresie Promocji prezentację urządzenia Thermomix® TM5 z co najmniej trzema parami
gości.
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w czasie trwania Promocji zorganizuje prezentację
urządzenia Thermomix® TM5, o której mowa w pkt II.1.3., podczas której zostanie zakupiony
Thermomix® TM5 otrzyma dodatek Cook-Key® w ramach prezentu dla gospodarzy prezentacji.
Dodatek zostanie dostarczony Uczestnikowi przez przedstawiciela handlowego w terminie do 21 dni
od opłacenia zamówienia na urządzenie Thermomix® TM5 spisane w trakcie prezentacji u Uczestnika.
3. Jeśli podczas prezentacji u Uczestnika, o której mowa w punkcie 2. nie zostanie zakupiony
Thermomix® TM5, gospodarz ma prawo do zakupu dodatku Cook-Key® z rabatem, w cenie 229 PLN
– w takim przypadku, podczas prezentacji Uczestnik spisuje zamówienie na dodatek Cook-Key® na
promocyjnym druku zamówienia, którym dysponuje przedstawiciel handlowy.
4. Uczestnik może w ramach Promocji otrzymać bądź nabyć z rabatem tyle dodatków Cook-Key®, ile
zakupił urządzeń Thermomix® TM5 w terminie 05.09.2014 r. – 31.01.2017 r.
5. W celu potwierdzenia odbycia prezentacji uprawniającej do nabycia dodatku Cook-Key® z rabatem
w ramach Promocji Uczestnik wypełnia formularz „Potwierdzenie odbycia prezentacji w ramach
Promocji Lato z przepisami”, w której podaje swoje dane osobowe.
III. Reklamacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora
konkursu tj.: Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Strzegomska
2-4, 53-611 Wrocław.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
Reklamację można złożyć w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika, jak również dokładny opis
i powód reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia na podany adres
Organizatora, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na adres, z którego została wysłana
reklamacja. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, w ramach
postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem.
Rejestr: Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000443251 Reprezentacja: Jerzy Podjarkowski, Wojciech Ćmikiewicz Członkowie Zarządu komplementariusza,
tj. spółki Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, upoważnionego do samodzielnej reprezentacji Rachunek
bankowy: mBank S.A. O/Wrocław, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002/NIP: 897-10-09-166

IV. Ochrona danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Organizator.
Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu potwierdzenia wykonania prezentacji i umożliwienia
Uczestnikowi zakupu dodatku Cook-Key® z rabatem.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uzyskania rabatu na zakup dodatku Cook-Key®
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
Dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia zamówienia na zakup dodatku Cook-Key®
z rabatem.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym,
podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów
teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, firmie
odpowiedzialnej za drukowanie materiałów z których korzystamy oraz odpowiedzialnej za niszczenie
dokumentacji.
Uczestnik może skontaktować się z Vorwerk Polska w sprawie ochrony danych pod adresem:
[specjalista@vorwerk.pl].

V. Postanowienia końcowe
1.

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Decyzja Organizatora w tym przedmiocie jest ostateczna i wiążąca, bez prawa odwołania się na
zasadach objętych niniejszym Regulaminem.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Rejestr: Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000443251 Reprezentacja: Jerzy Podjarkowski, Wojciech Ćmikiewicz Członkowie Zarządu komplementariusza,
tj. spółki Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, upoważnionego do samodzielnej reprezentacji Rachunek
bankowy: mBank S.A. O/Wrocław, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002/NIP: 897-10-09-166

