Regulamin Promocji „Promocja dla Wykonawców – Jubileuszowa Paca”
§1
DEFINICJE
Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów nadaje im się
następujące znaczenie:
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Promocji określający zasady i warunki udziału w
Promocji, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;
Organizator – oznacza organizatora Konkursu, tj. Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 00000835296, zwana dalej "Organizatorem",
e-mail: pci-polska@pci-group.eu,
www.pci-polska.pl
Promocja – oznacza promocję pod nazwą „Promocja dla Wykonawców – Jubileuszowa Paca”
prowadzony przez
Organizatora na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;
Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją
do udziału w Promocje i dokonała skutecznego przystąpienia do Promocji;
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji jest Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Myślenicach,
ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 00000835296, zwana dalej "Organizatorem
3. Celem przeprowadzenia Promocji jest promocja produktów oferowanych przez
Organizatora.
4. Promocja ma zasięg ogólnopolski.
5. Promocja rozpocznie się dnia 23.11.2020 o godzinie 08.00 czasu polskiego i zakończy w
dniu 31.01.2021 o godzinie 23.59 czasu polskiego lub do wyczerpania zapasów. Do Promocji można
przystąpić w
każdym momencie jej trwania.
6. Prawo do udziału w Promocji przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki

określone w treści Promocji.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniżej
wskazane warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
a. jest osobą pełnoletnią;
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. zarejestrowała się w Programie PCI Fachowiec Pro;
e. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zaakceptowała
jego treść,
3. Udziału w Promocji nie mogą brać osoby fizyczne, które:
a. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających
Organizatora;
c. są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b.
Regulaminu tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii
lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
4. Przystępując do Promocji należy spełnić następujące warunki techniczne:
a. posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
b. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego
korzystanie z sieci Internet.
§4
PRZEBIEG I ZASADY PROMOCJI
1. Promocja polega na wysłaniu przez Uczestnika w okresie trwania Promocji na adres e-mail
Organizatora: pci-polska@pci-group.eu dowodów zakupów na produkty PCI. Dowodem zakupu
może być paragon lub faktura. Dowody zakupów z okresu trwania Promocji należy wysyłać do
dnia 20.01.2021, jeśli będzie jeszcze dostępność nagród.

2. Zakupy nie sumują się, nie ma wielokrotności,
3. Jeden Uczestnik może wziąć tylko raz udział w promocji i otrzymać Nagrodę.
4. Po wysłaniu dowodu zakupów Uczestnik otrzyma maila od Organizatora w ciągu 24 h (w dni
robocze) z potwierdzeniem i informacją o nagrodzie.
5. Nagroda będzie przekazana przez lokalnych Doradców Technicznych.
§5
NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nagroda to paca jubileuszowa z logo PCI.
Nagroda będzie przekazana przez lokalnego Doradcę Techniczno-Handlowego.
Nie ma możliwości odbioru Nagrody w siedzibie Organizatora.
Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.
Organizator zastrzega, że Nagrody będą wysłane wyłącznie w obrębie terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym,
jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureata niewłaściwych
lub niepełnych danych niezbędnych do przesłania Nagrody, wskazanych w § 5 ust. 3
Regulaminu.
Organizator promocji zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych faktur u dystrybutorów PCI
.
13. W przypadku wystawienie faktur korygujących do faktur za które zostały
14. odebrane nagrody, uczestnik programu jest zobowiązany do ich zwrotu do PCI
15. Liczba nagród jest ograniczona – Organizator ma prawo wymienić (w porozumieniu z
Uczestnikiem) nagrodę na inną, jeśli zapas danej nagrody się skończy.

§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Promocji.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8
Regulaminu.
3. Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia
postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej

na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: pci-polska@pci-group.eu lub ustnie do protokołu spisanego w
siedzibie Organizatora.
4. Zaleca się, aby Uczestnik składając do Organizatora reklamację wskazał w szczególności
swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia w
tym jego daty, żądania i innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszanej
reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od jej otrzymania oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika
zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej
została ona zgłoszona.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Promocji
jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika na podstawie udzielonej przez niego
zgody, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Przystępując do Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z Regulaminem, w celach określonych w ust. 4 poniżej, a także
potwierdza zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego zawartego w niniejszym §7.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celach:
a. przeprowadzenia Promocji, w tym: wydawania Nagród i kontaktowania się z
Uczestnikami
5. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko,

adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto),
telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z których korzysta Uczestnik,
a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu także adres e-mail.
8. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
9. Uczestnik przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Promocji swoje dane
osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach i w zakresie określonych w
niniejszym § 7 Regulaminu.
10. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu oraz podanie danych
osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek
wzięcia udziału w Promocji oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi.
11. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych
które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawiania, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także do przeniesienia danych osobowych. Uczestnik
ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy
Kierować pocztą elektroniczną poprzez adres e-mail: pci-polska@pci-group.eu lub w formie pisemnej,
kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
12. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu,
jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych
przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin został wysłany razem z mailingiem – informującym o promocji.

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści
Regulaminu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści
Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w
połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego
prawa powszechnie obowiązującego.
6. Warunki przeprowadzania Promocji określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały
informacyjne lub reklamowe dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny i
nie są wiążące pod względem prawnym.

