REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ „Strój za system”

§ 1. Definicje
1. Organizator - firma Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, ul. Zwierzyniecka 8B, 00-719 w Warszawie, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026968, (dalej „Organizator”)
2. Strój Roboczy – zestaw ubrań na który składają się: spodnie typu ogrodniczki,
koszulka t-shirt, czapka z daszkiem. Spodnie i koszulka dostępne w rozmiarach XL,
L i M.
3. Uczestnik – przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną,
prowadzący działalność związaną z wykonawstwem instalacji nawodnieniowych,
którzy w okresie trwania Promocji zgłoszą chęć uczestnictwa na zasadach
określonych w Regulaminie.
4. System Weathermatic – za System Weathermatic przyjmuje się komplet
następujących produktów marki Weathermatic o łącznej wartości nie mniej niż
1200 zł netto i w ilości min. 1 szt. każdy: sterownik nawodnieniowy, czujnik
pogodowy (czujnik deszczu lub stacja pogodowa), elektrozawór, zraszacz.
5. Promocja - należy przez to rozumieć niniejszą promocję, prowadzoną pod hasłem
„Strój za system”.
6. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, który określa zasady i
warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz
Uczestników Promocji. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy
Regulamin.
7. Punkt Handlowy – przez Punkt Handlowy rozumie się wszystkie placówki
sprzedaży Organizatora, których lista dostępna jest na stronie Organizatora
www.budmech.pl
§ 2. Warunki Promocji
1. Celem Promocji jest umożliwienie otrzymania Stroju Roboczego na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. Promocją objęte są wyłącznie elementy do systemu nawadniania marki
Weathermatic składające się na System Weathermatic, oferowane w Punktach
Handlowych.
3. Promocja trwa od 11 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania
zapasu Strojów Roboczych.
4. Do odbioru nagrody w postaci Stroju Roboczego uprawnia każdorazowy zakup
Systemu Weathermatic zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie.
5. Potwierdzeniem zakupu jest faktura sprzedaży na System Weathermatic
wystawiona na Uczestnika.
6. Do odbioru nagrody nie uprawnia suma kilku faktur o łącznej wartości
(produktowej i wartościowej) Systemu Weathermatic.

7. Stroje Robocze będą wydawane Uczestnikowi wraz z zakupionym Systemem
Weathermatic w punkcie jego zakupu po spełnieniu warunków Regulaminu oraz
pokwitowaniu na Potwierdzeniu Wydania Stroju, który stanowi załącznik nr. 1 do
Regulaminu.
8. Firmy, które dokonały zakupów w formie elektronicznej (za pośrednictwem
platformy sprzedażowej lub wiadomości mailowej) powinny zgłosić chęć
uczestnictwa w promocji za pośrednictwem strony internetowej
www.promocja.budmech-nawadnianie.pl podając dodatkowe informacje takie jak:
numer faktury.
9. Nagrody przeznaczone dla uczestników promocji, którzy dokonali zakupów w
formie elektronicznej , zostaną przekazane osobiście przez naszych handlowców w
miejscu siedziby firmy uczestnika.

§ 3. Reklamacje
1. Reklamacje można składać drogą poczty elektronicznej na adres
promocja@budmech-nawadnianie.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i
NIP firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, opis
podstawy reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą
mailową na adres z którego wpłynęło zgłoszenie.
4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego
Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od
możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje
prawo dochodzenia roszczeń przed Sądem powszechnym oraz prawo do
pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września
2016 r.
§ 4. Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia
Promocji jest Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 8b, (zwaną
także Organizatorem.
2. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie (jeżeli Uczestnik nie zdecyduje
inaczej np. wyrażając dodatkowe zgody marketingowe), wyłącznie w ramach i
na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby przyjęcia i
weryfikacji Oświadczenia o przystąpieniu do promocji, kontaktach związanych
z wydawaniem nagród, postępowaniach Reklamacyjnych lub ewentualnych
zmianach niniejszego Regulaminu.

3. Podanie danych osobowych w celu ich przetwarzania ma charakter
dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.
4. Uczestnikom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do
treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. W przypadku
przetwarzania na podstawie zgody Uczestnikom przysługuje także prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Kontakt z Organizatorem w zakresie związanych z przetwarzaniem danych
osobowych należy kierować na adres Organizatora Budmech Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8b
lub na adres e-mail: kontakt@budmech.pl

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę
trzecią.
2. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod
adresem www.promocja.budmech-nawadnianie.pl oraz w Punktach
Handlowych. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w
materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku
z Promocją.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

