REGULAMIN PROMOCJI
z dnia 15 marca 2021 roku
„Promocja wiosenna” z pompami głębinowymi
§ 1.

Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin promocji z dnia 15.03.2021 roku („Regulamin”) określa zasady,
zakres i warunki uczestnictwa w programie promocyjnym przeprowadzanym pod nazwą
„Promocja wiosenna” z pompami głębinowymi („Promocja DAB”).
2. Organizatorem Promocji Dab jest DAB Pumps Poland
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000517809, NIP: 7010429926, Regon: 1472950910 („Organizator”).
3. Biorąc udział w Promocji DAB Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji
określone w Regulaminie.

§2.

Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Instalator - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą
w zakresie instalacji urządzeń grzewczych i sanitarnych przy wykorzystaniu
produktów z oferty Organizatora;
b) Uczestnik – Instalator, który w czasie trwania promocji dokona u Dystrybutora
zakupu Przedmiotu Promocji DAB, z wyłączeniem:
i. pracowników Organizatora,
ii. Dystrybutorów,
iii. pracowników i współpracowników Dystrybutorów świadczących na rzecz
Dystrybutora pracę, także na podstawie umów innych niż umowa o pracę,
w tym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji DAB z zastrzeżeniem
konieczności każdorazowego spełnienia warunków udziału w Promocji DAB.
c) Przedmiot Promocji – pompy głębinowe oraz inne artykuły oferowane do sprzedaży
przez Organizatora, dostępne na liście w zakładce: „Dodaj zakupione urządzenie”.
d) Premiowany Przedmiot Promocji – pompy głębinowe, dostępne na liście w
zakładce: „Dodaj zakupione urządzenie”, które w okresie trwania Promocji DAB są
dodatkowo premiowane:
i. ESYBOX DIVER 55/120 230V/50-60Hz GAS15 SCHUKO artykuł o numerze katalogowym: 60188296;
ii. ESYBOX DIVER X 55/120 230V/50-60Hz GAS15 SCHUKO artykuł o numerze katalogowym: 60195078;
iii. ESYBOX DIVER X 55/120 GAS15 SCHUKO + 1m SUCTION KIT artykuł o numerze katalogowym: 60196494;
iv. DIVERTRON 1000 - artykuł o numerze katalogowym: 60122623;
v. DIVERTRON 1200 - artykuł o numerze katalogowym: 60122626;
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vi. DTRON2 35/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO
artykuł o numerze
katalogowym: 60195238
vii. DTRON2 45/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO
- artykuł o numerze
katalogowym: 60188290
viii. DTRON2 35/120 230V/50Hz GAS15SCHUKO – artykuł o numerze
katalogowym: 60195251
ix. DTRON3 45/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO – artykuł o numerze
katalogowym: 60188287
x. DTRON3 35/120 230V/50Hz GAS15SCHUKO - artykuł o numerze
katalogowym: 60195034
xi. DTRON3 35/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO - artykuł o numerze
katalogowym: 60195016
e) Premia punktowa – podwójnie naliczane punkty za Premiowane Przedmioty
Promocji, otrzymywane przez Uczestnika po wprowadzeniu ich do Programu
Partnerskiego DAB Club.
f) Program partnerski DAB Club – aplikacja internetowa dostępna pod adresem:
www.dabclub.com.pl, w której Uczestnicy mogą się zarejestrować oraz wprowadzać
zakupione produkty Organizatora.
§ 3.

Czas i miejsce organizowania Promocji DAB
1. Promocja DAB jest organizowania na terenie całej Polski.
2. Promocja DAB trwa od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku
lub do wyczerpania zapasów.

§ 4.

Zasady uczestnictwa w Promocji DAB
1. Uczestnikiem Promocji DAB mogą być dotychczasowi, jak i nowi Instalatorzy.
2. Aby wziąć udział w Promocji DAB Uczestnik musi posiadać konto w Programie
Partnerskim DAB Club. Uczestnik może utworzyć konto w związku z uczestnictwem
w Promocji DAB.

§ 5.

Reklamacje
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją lub Prezentem, Uczestnik
powinien poinformować Organizatora w formie pisemnej z dopiskiem Promocja DAB
„Promocja jesienna” na adres poprzez przesyłkę listową poleconą: DAB Pumps Poland
sp. z o.o., ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa („Reklamacje”).
2. Reklamacje mogą być zgłaszane od dnia rozpoczęcia Promocji DAB, w terminie 14 dni
od dnia wykrycia nieprawidłowości.
3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki
w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku
osobistego dostarczenia przesyłki.
4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie
postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
listem poleconym na adres podany w reklamacji.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

§7.

Przetwarzanie danych osobowych. Polityka prywatności
1. Administratorem wszelkich danych osobowych podanych Organizatorowi przez
Uczestnika jest Organizator.
2. Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych Uczestnika:
imię (imiona), nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia.
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3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Organizatora zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)
z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000, ze zm.).
4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w następujących celach:
a) zawarcia oraz realizacji Programu - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wypełniania przez Organizatora wszelkich obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących
przepisów,
obowiązków
przechowywania
dokumentacji
ustanowionej przepisami powszechnie obowiązującymi - podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. c) RODO,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika udostępnionych przez Organizatora wyłącznie
w zakresie wykonywania celów przetwarzania wskazanych z ust. 3 powyżej mogą być:
Organizator, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracownicy
i współpracownicy
Organizatora,
podmioty
świadczące
usługi
hostingowe
i teleinformatyczne, doradcy i podwykonawcy Organizatora.
6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez cały okres
uczestniczenia Uczestnika w Promocji DAB lub do czasu wycofania przez Uczestnika
zgody, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest
zgoda. Po rozwiązaniu Umowy dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie do okresu przedawnienia roszczeń, chyba że powszechnie
obowiązujące przepisy prawa wymagają dalszego przetwarzania lub albo zezwalają na to.
7. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez
Organizatora dane osobowe Uczestnika, jak również prawo do żądania ich poprawienia
i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach wskazanych
w RODO. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie,
w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego i uprawnienie do żądania niezwłocznego usunięcia danych
osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda,
Uczestnika przysługuje również prawo do jej wycofania w każdym czasie.
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
Umowy i wywiązania się Organizatora z obowiązków płatnika oraz wykonania
postanowień Umowy.
9. Uczestnik oświadcza, że:
a) znana mu jest treść obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych i zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
b) będzie przetwarzał dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy;
10. Polityka prywatności Organizatora stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu
Partnerskiego DAB Club.
§ 8.

Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z innymi
przez Organizatora.
2. W promocji nie mogą brać udziału :
a. pracownicy Organizatora;

promocjami

i

konkursami

prowadzonymi
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b.

osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o działa lub innego
stosunku cywilnoprawnego na rzecz Organizatora;
c. członkowie rodzin osób wskazanych w §8 ust. 2 pkt a-b Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełniania warunków Regulaminu,
w tym w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Promocji, a także przedłużenia,
skrócenia, bądź przerwania promocji w każdym czasie. Wszelkie zmiany dotyczące
promocji, jak również nowa treść Regulaminu będą dostępnie w Programie Partnerskim
DAB Club pod adresem: www.dabclub.com.pl , w zakładce „Promocja”..
4. W sprawach nieobjętych postawieniami Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.
5. Materiały promocyjne Promocji DAB mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż
nazwa Promocji DAB.

ORGANIZATOR
DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
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