REGULAMIN PROMOCJI „Roto zawsze z Dekarzem 2021”
§1
Postanowienia ogólne
1.1. Organizator Promocji [Organizator]:
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie (ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów), zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000033255.
1.2. Promocja:
Akcja promocyjna pod nazwą „Roto zawsze z Dekarzem 2021” [dalej również jako „Promocja”], promująca
określone produkty Organizatora Promocji [wskazane poniżej w treści niniejszego punktu] oraz świadomość
marki Organizatora Promocji wśród przedsiębiorców, którzy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej montują okna dachowe: RotoQ WD lub wybrane okna Roto Designo z Termo-blokiem WD
(R79, R6, R8).
1.3. Uczestnik Promocji [Uczestnik]:
Przedsiębiorca (tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna - prowadząca działalność gospodarczą), który w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej montuje okna RotoQ WD lub wybrane okna Roto
Designo z Termo-blokiem WD (R79, R6, R8), i który w czasie trwania Promocji spełni Warunki Promocji,
określone niniejszym Regulaminem.
§2
Warunki Promocji
2.1.1. Przedsiębiorca, który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej montuje okna
RotoQ WD lub wybrane okna Roto Designo z Termo-blokiem WD (R79, R6, R8), i który w czasie trwania
Promocji przedstawi Organizatorowi Promocji - z zachowaniem warunków określonych niniejszym
paragrafem – minimum 5 szt. instrukcji montażowych dla okien RotoQ WD lub Designo z Termo-blokiem WD
(R79, R6, R8), uprawniony będzie do otrzymania nagrody (z zastrzeżeniem § 5 pkt 5.4. Regulaminu, dalej
zwanej: „Nagrodą”), w postaci:
a. w przypadku przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych w liczbie 5 sztuk –
Zestaw Bitów – 1 szt. [w kasecie: 32 szt. bitów];
b. w przypadku przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych w liczbie 10 sztuk –
- Spodnie dekarskie - 1 szt., których rozmiar należy określić w Formularzu wysłania instrukcji
i przekazać Przedstawicielowi Handlowo-Technicznemu Organizatora Promocji lub
Bluzę z kapturem – 1 szt., której rozmiar należy określić w Formularzu wysłania instrukcji i
przekazać Przedstawicielowi Handlowo-Technicznemu Organizatora Promocji;
c. Bonu Sodexo (zwanego również „bonem podarunkowym”) – warunkiem otrzymania bonu
Sodexo jest przedstawienie Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych w liczbie min. 5 sztuk
lub w liczbie będącej wielokrotnością liczby 5 [tj. 5,10, 15 itd.]. Za każde pełne 5 szt. instrukcji
montażowych Uczestnik Promocji otrzyma bon podarunkowy o wartości 50,00 zł brutto [tj.
odpowiednio za 10 szt. otrzyma 2 bony o wartości 50,00 zł brutto, za 15 szt. – 3 bony o wartości
50,00 zł brutto itd.]. Mając powyższe na uwadze – celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się dla
przykładu, że przedstawienie od 6 do 9 szt. instrukcji [włącznie] – uprawnia do ubiegania się jedynie o

Nagrodę w postaci 1 szt. bonu o wartości 50,00 zł brutto [albo o Nagrodę, o której mowa w lit. a)
niniejszego punktu].
2.1.2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zgłoszenie się przez Uczestnika Promocji do
Przedstawiciela Handlowego Organizatora i przekazanie mu instrukcji montażowych w minimalnej liczbie 5
szt.
2.1.3. Organizator zastrzega brak możliwości wymiany zadeklarowanego rozmiaru spodni i bluzy. Organizator
nie ma obowiązku wymiany lub przyjęcia zwrotu wybranych Nagród [z wyłączeniem wypadków, gdy
dokonywane one będą w ramach gwarancji – z uwagi na stwierdzone wady, stosownie do § 5 pkt 5.2.
Regulaminu].
2.1.4. Bony podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

2.2. Celem przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych, przedsiębiorca, o którym mowa
w pkt 2.1.1. niniejszego paragrafu, zgłasza się do Przedstawiciela Handlowo-Technicznego Organizatora
Promocji i przekazuje mu instrukcje montażowe. Potwierdzeniem odbioru przez Przedstawiciela HandlowoTechnicznego Organizatora Promocji od w/w przedsiębiorcy instrukcji montażowych jest podpisany przez
obie strony w dwóch egzemplarzach „Formularz wysłania instrukcji” (wraz z podpisanym załącznikiem do
tego formularza w postaci zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem dotyczącym
obowiązku informacyjnego), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeden egzemplarz
formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Przedstawiciel Handlowy odbierający instrukcje
montażowe od przedsiębiorcy, pozostawia temu przedsiębiorcy jako pokwitowanie odbioru tych instrukcji.
Odbiór instrukcji montażowych przez Przedstawiciela Handlowo-Technicznego Organizatora Promocji od
przedsiębiorcy jest możliwy wyłącznie po podpisaniu przez tego przedsiębiorcę „Formularza wysłania
instrukcji” wraz z załącznikiem do w/w formularza. Przedsiębiorca wskaże w „Formularzu wysłania instrukcji”
wybraną Nagrodę/y – z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.5 i 2.6 niniejszego paragrafu.
2.3. Za datę przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych dla okien RotoQ WD lub
Designo z Termo-blokiem WD (R79, R6, R8) uważa się datę podpisania „Formularza wysłania instrukcji”, o
którym mowa w pkt 2.2. niniejszego paragrafu (wraz z załącznikiem do tego formularza).
2.4. Uczestnik Promocji może otrzymać w ramach Promocji maksymalnie 30 [szt.] Nagród. Postanowienie
zdania poprzedniego – w odniesieniu do bonów podarunkowych – oznacza, że Uczestnik może otrzymać
maksymalnie 30 sztuk bonów podarunkowych o wartości 50,00 zł brutto każdy [tj. w przypadku
przedstawienia 150 sztuk instrukcji montażowych – stosownie do postanowień niniejszego paragrafu].
2.5 Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Promocji Uczestnik może otrzymać inną Nagrodę, niż ta,
która wynikałaby z pkt 2.1.1 niniejszego paragrafu. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może
nastąpić w przypadku wyczerpania się zapasów [w odniesieniu do danych Nagród]. W takim przypadku
Uczestnik otrzyma Nagrodę – z puli aktualnych Nagród dostępnych w Promocji – o tej samej lub o podobnej
wartości pieniężnej, określonej w protokole przekazania Nagrody [Załącznik nr 2 do Regulaminu].
2.6 Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Promocji może ogłosić nową listę Nagród, do których
otrzymywania uprawnieni będą Uczestnicy Promocji. Zmiana dokonywana będzie stosownie do § 5 pkt 5.3.
Regulaminu.
§3
Czas trwania Promocji:
3.1. Promocja trwa od 01 marca 2021 r. do 15 października 2021 r.
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§4
Przekazanie Nagrody
4.1. Przekazanie Nagrody Uczestnikowi Promocji nastąpi przez Przedstawiciela Handlowo-Technicznego
Organizatora Promocji, najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji. Za datę
przekazania Nagrody Uczestnikowi Promocji uważa się datę podpisania przez Przedstawiciela HandlowoTechnicznego Organizatora Promocji oraz Uczestnika Promocji Protokołu Przekazania Nagrody,
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4.2. Obowiązek zadeklarowania dochodu w związku z udziałem w Promocji i rozliczenia podatku
dochodowego spoczywa po stronie Uczestnika Promocji jako podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz. U. z
2020 r., poz. 1406 t.j.] lub Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. z
2020 r., poz. 1426].
§5
Postanowienia końcowe
5.1. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą powstać w wyniku Promocji, będą rozstrzygane przez
Organizatora Promocji, jednak nie później niż 14 dni od daty zakończenia Promocji (decyduje data wpływu
reklamacji do siedziby Organizatora Promocji). Po upływie tego terminu wszelkie roszczenia z tytułu
reklamacji dotyczące przebiegu Promocji nie będą uwzględniane.
5.2. Gwarancja na nagrodę rzeczową obowiązywać będzie zgodnie z warunkami gwarancyjnymi uzyskanymi
przez Organizatora promocji przy zakupie nagród [tj. zgodnie z zasadami producenta Nagrody]. Organizator
nie ma w tym zakresie żadnych dodatkowych obowiązków.
5.3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: www.promocjaroto.pl .
5.4. Nagrody są dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasów.
5.5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Regulaminu, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora Promocji.
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5.7. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora Promocji:
www.promocjaroto.pl .
Lubartów, 22.02.2021 r. Organizator Promocji – Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie

Załączniki:
1. Formularz wysłania instrukcji.
2. Protokół przekazania nagrody.
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Data: ……………………

Formularz do wysłania instrukcji
Promocja Roto Zawsze z Dekarzem 2021 r.
Dane PHT Imię i nazwisko ………………………………

SUMA

Zamawiam

Zamawiam

Zamawiam

Zamawiam

Instrukcje:
R79, R6, R8,
RotoQ

Bony Sodexo
50 zł

Zestaw
Bitów

Spodnie
dekarskie

Bluza z
kapturem

(5 instrukcji)

(5 instrukcji)

(10 instrukcji)

(10 instrukcji)

M .........sztuk
Ls …….sztuk
L …... .sztuk
XL …....sztuk
XXL …..sztuk

Ilość

M …… sztuk
L …… sztuk
XL …… sztuk
XXL ……sztuk

*maksymalna liczba nagród - 30 sztuk

Tabela rozmiarów spodni dekarskich
Rozmiar spodni
S
M
W pasie

78-82

82-86

Ls

L

XL

XXL

86-90

90-94

94-98

98-102

Tabela rozmiarów bluzy z kapturem

Dane firmy od której pochodzą instrukcje. Nazwa/Adres:
………………………………………………………………………………………
……………………………
Czytelny podpis osoby
przekazującej instrukcje

………………………..
Czytelny podpis
Przedstawiciela Handlowo-Technicznego
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.

Załącznik:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem dotyczącym obowiązku informacyjnego.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROMOCJI „ROTO ZAWSZE
Z DEKARZEM 2021” WRAZ Z OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
W związku z zamiarem wzięcia udziału w Promocji „Roto zawsze z dekarzem 2021” (dalej jako „Promocja”), oświadczam,
że zostałem poinformowany - zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
z 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO - a także akceptuję fakt, że:
a. administratorem moich danych osobowych jest Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, ul.
Lubelska 104, 21-100 Lubartów, KRS 0000033255, kontakt w sprawie danych osobowych:
marketing.polen@roto-frank.com; administrator nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych;
b. moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
w celu: a) uczestnictwa w Promocji, b) w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora, e) w celu
przesyłania informacji handlowej administratora drogą elektroniczną,
c. odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w
imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora
usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi związane z organizowaniem Promocji; odbiorcami danych mogą
być również podmioty z grupy kapitałowej, do której należy administrator,
d. moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego),
e. moje dane osobowe przechowywane będą przez następujące okresy:
✓
✓
✓

f.

g.

h.

i.
j.
✓
✓

dane przetwarzane w celu uczestnictwa w Promocji – przez okres 2 lat od zakończenia Promocji,
dane przetwarzane w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora - do momentu wycofania
zgody na ich przetwarzanie, chyba, że administrator ustali wcześniej, że dane się zdezaktualizowały,
dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowej administratora drogą elektroniczną - do momentu
wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że administrator ustali wcześniej, że dane się zdezaktualizowały.
administrator pomimo wycofania zgody ma prawo przetwarzania moich danych osobowych, które są wyłączone
spod ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uwagi na ich jawność i udostępnienie
przez CEIDG, lub co do których istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania,
posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofać zgodę
można poprzez skierowanie do administratora oświadczenia w jakiejkolwiek formie;
posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
brak zgody na przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w Promocji skutkować będzie niemożliwością
uczestnictwa w Promocji,
brak zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora, bądź w
celu przesyłania informacji handlowej administratora drogą elektroniczną nie rodzi żadnych negatywnych
konsekwencji.

Oświadczam, że mam ukończone 16 lat.
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię,
nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności (adres korespondencyjny), przez administratora
oraz przez osoby, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w celu:
✓ uczestnictwa w Promocji,
✓ w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora,
✓ w celu przesyłania informacji handlowej administratora drogą elektroniczną.
…….……………………………………

Czytelny podpis osoby
przekazującej instrukcje
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Data przekazania: ……………………….

Protokół przekazania nagrody rzeczowej w promocji ROTO ZAWSZE Z DEKARZEM 2021 r.
W ramach Promocji, Uczestnikowi Promocji zostały przyznane następujące Nagrody:
Lp.

Nagroda

1.
2.
3.

Bony Sodexo
Zestaw Bitów
Spodnie dekarskie, rozmiar…………..

4.

Bluza z kapturem, rozmiar:…………

Wartość zakupu
u Organizatora
50 zł brutto
73 zł brutto
92 zł brutto

Ilość sztuk

100 zł brutto

Otrzymana nagroda stanowi przychód dla Uczestnika Promocji z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej (art. 14 ust. 2pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.12 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Oświadczam, że powyższe dane są prawidłowe oraz potwierdzam odbiór określonej w tabeli Nagrody.
Dane firmy/ pieczątka firmy:
Nazwa firmy ……………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………

……..….……………………………………………
Podpis czytelny osoby upoważnionej do odbioru nagrody

……..….……………………………………………
Podpis czytelny Przedstawiciela HandlowoTechnicznego
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.
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