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CZTERY TYGODNIE DO ZAPROSZENIA 

1. Organizatorem promocji jest firma Giacomini Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100, 

ul. Koniuchy 8, zwana dalej ORGANIZATOREM. 

2. Promocja obowiązuje od  2 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku.  

3. Promocja adresowana jest wyłącznie do Autoryzowanych Dystrybutorów Giacomini oraz 

przedsiębiorców kupujących produkty Giacomini za pośrednictwem Autoryzowanych 

Dystrybutorów, zwanych dalej ZAMAWIAJĄCYMI. 

4. Promocją objęte są zakupy całego asortymentu produktów firmy Giacomini, przy czym sprzedaż 

produktów jest realizowana pełnymi opakowaniami zgodnie z ilościami podanymi w 

obowiązującym cenniku.  

5. Warunki promocji oraz realizacja. 

5.1.  Każde zamówienie złożone w trakcie obowiązywania promocji i opatrzone dopiskiem 

„konkurs” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do korespondencji 

potencjalnego uczestnika wydarzenia, upoważnia do wzięcia udziału w promocji,  

5.2.  Zamówienia, które będą zaliczane do promocji można składać do dnia 31.08.2018 do godziny 

12:00. 

5.3.  Za zamówienia złożone zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 5.1 oraz 5.2. 

organizator będzie naliczał punkty w następujący sposób: 

- 1 punkt to równowartość 1 zł netto (dotyczy wszystkich produktów z cennika 

Giacomini) 

- 2 punkty to równowartość 1 zł netto (dotyczy wyłącznie produktów 

wyszczególnionych  w z zał. nr 1 do niniejszego regulaminu) 

 

5.4.  Aby wziąć udział w promocji należy zdobyć minimalnie 25.000 punktów.  

5.5.  Pierwszych 15 osób które zgromadzą w trakcie trwania promocji największą ilość punktów 

(powyżej 25.000) otrzyma pojedyncze zaproszenie na finałową rundę Tauron Speedway 

European Championship na żużlu, która odbędzie się w dniu 15/09/2018 na Stadionie 

Śląskim w Chorzowie.  

5.6.  Organizator zobowiązuje się do prowadzenia codziennego zliczenia punktów i przypisywania 

ich do osób wskazanych na zamówieniach przez Zamawiającego. 

5.7.  Organizator będzie informował za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach: 

10,17,24,31 sierpnia pod wskazany adres email o pozycji w rankingu punktowym osoby 

wskazanej na zamówieniach od Zamawiającego. 

5.8.  Osoba, która będzie zajmowała w rankingu miejsce 16 ma prawo na swoją prośbę do 

otrzymania wiadomości o ilości punktów brakujących do uzyskania pozycji nr 15 w rankingu. 

5.9.  W promocji wezmą udział wszystkie zamówienia na produkty podane w pkt. 4 niniejszego 

regulaminu zakupione przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania promocji. 

6. Realizacja zamówień odbywać się będzie na podstawie ustalonych warunków handlowych z 

Dystrybutorem Giacomini w oparciu o ceny netto zawarte w cenniku. 

7. Postanowienia końcowe. 



7.1.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 

7.2.  Zaleganie z płatnościami w stosunku do Organizatora skutkuje brakiem możliwości realizacji 

promocji w stosunku do Zamawiającego. 

7.3.  Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez Zamawiającego promocji w 

jakiejkolwiek innej formie, niż określona w regulaminie. 

7.4.  Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania akcji promocyjnej bez podania przyczyny.  

7.5.  Reklamacje odnoszące się i mogące wynikać z promocji będą rozpatrywane przez 

Organizatora w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.  

7.6.  Zamawiający wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez firmę Giacomini Sp. z o.o. oraz wykorzystywanie ich do celów marketingowych firmy 

Giacomini Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

8.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 

a) administratorem danych osobowych jest firma Giacomini sp. z o.o. w Toruniu; 

b) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z 

prowadzenia promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 

c) dane będą przechowywane przez okres trwania promocji oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,  

d) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) przysługuje prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

f) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność realizacji promocji i związanych z nią obowiązków.          

 


