Regulamin promocji „Rok ProGold”
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Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem promocji, prowadzonej pod nazwą „Rok ProGold” (dalej „Promocja”) jest PPG Deco Polska Sp. z o.o., z siedzibą we
Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000068982 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 932708766,
NIP 895-17-60-602; posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 356.000.000,00 zł,
(dalej „Organizator”).
Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup produktów PPG, dostępnych w sieci sprzedaży Centrów
Dekoral Professional, (dalej „Produkty promocyjne”).
Organizator nie gwarantuje dostępności towarów we wszystkich punktach sprzedaży we wskazanym powyżej okresie.
Promocja prowadzona jest w sieci sprzedaży Centrum Dekoral Professional w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.03.2021.
Uczestnicy Promocji
§2
Uczestnikami Promocji mogą być jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 [1] kc, (dalej „Uczestnik”), tj. osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodziny tych osób. Za członków rodziny tych osób uznaje
się małżonka, wstępnych, zstępnych oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Warunki uczestnictwa w Promocji
§3
W celu udziału w Promocji, Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji dokonać zakupów produktów promocyjnych w sieci
sprzedaży Centrum Dekoral Professional.
Zasady Promocji
§4
Promocja podzielona jest na 3 akcje kwartalne odbywające się w okresach:
a. 01.07.2020 – 30.09.2020: Każde minimum 1000 zł netto (z uwzględnieniem rabatów indywidualnych) wydane przez Uczestnika
na masy szpachlowe o pojemnościach 18, 20 lub 25 kg, pod marką ProGold uprawnia Uczestnika do zakupu 1 szt. kombinezonu
malarskiego w cenie promocyjnej 2 zł netto (kombinezon: zestaw ogrodniczki i T-shirt)
b. 01.10.2020 – 31.12.2020: Zakup przez Uczestnika zestawu: wałek Polyamide Power marki ProGold i kij teleskopowy uprawnia
do zakupu 1 szt. wkładu do wałka Polyamide Power za 1 zł netto
c. 01.01.2021 – 31.03.2021: Zakup przez Uczestnika min 3 sztuk akrylu malarskiego marki ProGold uprawnia do zakupu 1 szt.
taśmy malarskiej precyzyjnej (25x33mm) marki ProGold za 1 zł netto
Liczba produktów do nabycia w promocyjnej cenie w Promocji jest ograniczona, a Promocja trwa aż do wyczerpania zapasów. O
możliwości zakupu produktów w promocyjnej cenie decyduje kolejność zakupu przez Uczestnika.
Możliwość zakupu produktów w Promocji nastąpi na podstawie faktur zakupów produktów promocyjnych dokonanych przez Uczestników
w trakcie trwania Promocji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania produktu promocyjnego z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych albo niepełnych danych, a także w przypadku niespełnienia przez
Uczestnika innych warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku Uczestnik nie nabywa produktu
promocyjnego i możliwość nabycia produktu promocyjnego przechodzi na innego Uczestnika, który spełnił warunki określone w § 3 i 4
niniejszego Regulaminu.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nabycia innego produktu bądź wydania zamiast produktu promocyjnego jego równowartości
pieniężnej.

Reklamacje
§5
Reklamacje mogą być składane w terminie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.03.2021. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji
decyduje data stempla pocztowego, przy czym reklamacje przesłane w terminie, ale doręczone Organizatorowi po dniu 01.01.2022 nie
będą uwzględniane.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem
nazwy Promocji.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz
treść żądania.
Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji nastąpi w terminie 10 dni od doręczenia reklamacji, nie później
jednak niż do dnia 10.08.2022 r.
Dane osobowe
§6

1.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Promocją jest PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Kwidzyńska 8. Dane kontaktowe Administratora: serwis.klienta@ppg.com;

2.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Promocji, w szczególności weryfikacji spełniania przez Uczestnika warunków Promocji.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań
Organizatora wobec Uczestników.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych
ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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).Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Promocji oraz do czasu wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym
podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz
zapewniają bieżącą obsługę prawną.
7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do Organizatora.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji
Uczestnika może prowadzić do wykluczenia z Promocji lub do odmowy przyznania prawa do nabycia produktu promocyjnego.
11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii
Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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Postanowienia końcowe
§7
Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie dla Uczestników na Stronie internetowej www.centrumdekoral.pl przez cały czas trwania
Promocji.
Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, w tym za pośrednictwem środków masowego
przekazu, mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Lista sklepów biorących udział w Promocji stanowi załącznik do regulaminu niniejszej Promocji.
Miasto
Katowice
Kraków
Sosnowiec
Rybnik
Rzeszów
Kraków
Bielsko-Biała
Kraków
Tychy
Bytom
Tarnów
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Gliwice
Wrocław
Opole
Lubin
Zielona Góra
Gorzów Wlkp
Warszawa
Warszawa
Poznań

nr CD
010
013
018
033
036
038
040
041
049
050
052
001
002
003
016
019
022
039
047
051

Region
Południe
Południe
Południe
Południe
Południe
Południe
Południe
Południe
Południe
Południe
Południe
Zachód
Zachód
Zachód
Zachód
Zachód
Zachód
Zachód
Zachód
Zachód
Centrum Północ
Centrum Północ
Centrum Północ

Adres
ul. Bocheńskiego 56, 40-847 Katowice
ul. Kalwaryjska 73;30-504 Kraków
ul. Braci Mieroszewskich 2a; 41-219 Sosnowiec
ul.Prosta 137/5; 44-203 Rybnik
ul.Paderewskiego 37; 35-328 Rzeszów
ul. Mogilska 123;31-571 Kraków
ul.Piekarska 20; 43-300 Bielsko-Biała
ul.Opolska 12;31-323 Kraków
ul.Katowicka 41; 43-100 Tychy
ul. Zabrzańska 9a;41-907 Bytom
ul. Krakowska 154;33-100 Tarnów
ul.Braniborska 58/68; 53-680 Wrocław
ul.Obornicka 70;51-114 Wrocław
ul.Kwidzyńska 8;51-416 Wrocław
ul. Pszczyńska 114; 44-100 Gliwice
ul.Krzycka 8; 53-020 Wrocław
ul.Oleska 97;45-231 Opole
ul.Wileńska 3A; 59-300 Lubin
Al.Zjednoczenia 106;65-120 Zielona Góra
ul.Myśliborska 19, 66-400 Gorzów Wlkp
ul.Toruńska 92; 03-226 Warszawa
ul. Ratuszowa 7/9;03-450 Warszawa
ul. Obornicka 263;60-693 Poznań

Poznań
Warszawa
Bydgoszcz
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Gdynia
Szczecin
Gdańsk
Toruń
Koszalin
Olsztyn
Wejherowo
Szczecin
Kowale
Płock
Czestochowa
Białystok
Łódź
Kalisz
Radom
Łódź
Kielce
Płock

Centrum Północ
Centrum Północ
Centrum Północ
Centrum Północ
Centrum Północ
Centrum Północ
Centrum Północ
Północ
Północ
Północ
Północ
Północ
Północ
Północ
Północ
Północ
Centrum Południe
Centrum Południe
Centrum Południe
Centrum Południe
Centrum Południe
Centrum Południe
Centrum Południe
Centrum Południe
Centrum Południe

ul. Grunwaldzka 106; 0-307 Poznań
ul. Szyszkowa 7;02-285 Warszawa
ul. Towarowa 36;85-746 Bydgoszcz
ul.Rzymowskiego 19/2C;02-697 Warszawa
ul. Połczyńska 51;01-336 Warszawa
ul.Komisji Edukacji Narodowej 52 (lok 9 i 10),02-797
Warszawa
ul. Jana Kasprowicza 66, 01- 871 Warszawa
ul. Łużycka 3A; 81-537 Gdynia
ul.Bagienna 6;70-772 Szczecin
ul.Droszyńskiego 15; 80-381 Gdańsk
ul.Polna 125; 87-100 Toruń
ul.Morska 2; 75-218 Koszalin
ul. Lubelska 25;10-406 Olsztyn
ul.Gdańska 13e; 84-200 Wejherowo
ul. Bohaterów Warszawy 13b;70-370 Szczecin
ul. Staropolska 32B,80-180 Kowale
ul. Trasa Ks. Jerzego Popiełuszki 4, lok. 2, 09-410 Płock
ul. Okulickiego 52;42-218 Częstochowa
ul. Antoniukowska 54a;15-845 Białystok
ul. Kilińskiego 298;93-160 Łódź
ul.Podmiejska 22; 62-800 Kalisz
ul. Lubelska 9/11; 26-603 Radom
ul.Inflancka 45;91-852 Łódź
ul. Wincentego Witosa 65,25-561 Kielce
ul. Trasa Ks. Jerzego Popiełuszki 4, lok. 2, 09-410 Płock

