Regulamin akcji promocyjnej „Najlepszy klej”
§1
Organizatorem Akcji promocyjnej „Najlepszy klej” jest KW trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Mała Góra 91 B (30-864 Kraków), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000085319, o kapitale zakładowym 400 000,00 zł, REGON
357234017, NIP 679 26 54 682.

§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator – KW trade sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
b) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin akcji promocyjnej.
c) Akcja – akcja promocyjna „Najlepszy klej”
d) Uczestnik – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, żłobek, a także inne placówki
oświatowe publiczne, społeczne i prywatne, a także biura, sklepy i hurtownie, które zgłoszą chęć
udziału w akcji. Uczestnikiem akcji w żadnym przypadku nie może być osoba fizyczna – konsument.
e) Pakiet – ilość 120 sztuk pustych tubek po kleju w sztyfcie AMOS, pochodzącym z dystrybucji KW
trade sp. z o.o.
f) Zgłoszenie – wypełnienie i doręczenie Organizatorowi Karty Zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1
g) Zawiadomienie – poinformowanie Organizatora Akcji o zebraniu pustych tubek po kleju AMOS
h) Przedmiot Promocji: klej w sztyfcie AMOS 8g – 30 szt. lub klej w sztyfcie AMOS Magic 8g – 30 szt.
i) RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

§3
Akcja jest organizowana na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
1.
Akcja rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2019 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 30 czerwca
2020 r. do godz. 23:59.
2.
Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Akcji, a także do
zakończenia Akcji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§5
1.
Akcja skierowana jest do placówek oświatowych, w szczególności żłobków, przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów oraz innych placówek edukacyjnych publicznych, społecznych i
prywatnych, a także do biur, sklepów i hurtowni. Udziału w akcji nie mogą brać konsumenci.

§6
1.
Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia, o którym
mowa w §2 lit. f) powyżej.
2.

Zgłoszenia może dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika.

3.
Zadaniem Uczestnika jest uzbieranie jak największej ilości pakietów 120 pustych tubek po
kleju w sztyfcie AMOS (w tym AMOS Magic).
4.
Tubki kleju można zbierać do specjalnych pojemników, które na własny koszt dostarczy
Organizator zgodnie z treścią Zgłoszenia. Można dostarczyć tubki również w innym, wybranym przez
Uczestnika opakowaniu.
5.

Pojemniki nie zawierające pełnego Pakietu nie będą brane pod uwagę.

7.
Organizator za każde 120 zebranych (zgłoszonych i przekazanych do Organizatora) tubek
kleju przekaże Uczestnikowi określony w Regulaminie Przedmiot Promocji.
8.
Warunkiem otrzymania Przedmiotu Promocji jest poinformowanie Organizatora o zebranym
Pakiecie nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 23:59. Wraz z Zawiadomieniem należy
dostarczyć do siedziby Organizatora – po uprzednim kontakcie z Organizatorem na adres e-mail
amos@kwtrade.pl – zebrane Pakiety. Zawiadomienia nadesłane po tym terminie, jak również Pakiety
doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Uczestnik dostarcza Pakiety na własny koszt.
9.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, należy doręczyć Organizatorowi drogą
elektroniczną pod adres e-mail amos@kwtrade.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby
Organizatora.
10.
Przedmiot Promocji zostanie dostarczony Uczestnikowi Akcji w terminie 14 dni od dnia
zweryfikowania przez Organizatora Zawiadomienia oraz dostarczonych Pakietów.
11.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zgłoszenie dokonane przez:


Wypełnienie i przesłanie Załącznika nr 1 na adres amos@kwtrade.pl lub,



Wypełnienie Karty Zgłoszenia na stronie www.najlepszyklej.pl/promocja.

12.
Każdy Uczestnik może otrzymać dowolną ilość pojemników na puste tubki, a także dowolną
ilość razy brać udział w Akcji.
13.

Każdy Uczestnik może otrzymać więcej niż jeden Przedmiot Promocji.

14.

W okresie trwania akcji Uczestnik może brać udział w zabawie dowolną ilość razy.

§7
1.
Zgłoszenie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie i celach związanych
z przeprowadzeniem Akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, dostarczenia
pojemników oraz przekazania Przedmiotów Promocji.
2.

Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji.

3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w niniejszej
Akcji.
4.
Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, wyrażenia
sprzeciwu co do przetwarzania jego danych, przenoszenia danych, żądania zaprzestania
przetwarzania danych, oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
podatkowego.
6.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji.

8.
Kontakt z Organizatorem Akcji jest możliwy drogą tradycyjną (osobiście, listownie) pod
adresem wskazanym w §1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: amos@kwtrade.pl.

§8
1.

Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Akcją.

2.
Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem „Najlepszy klej –
Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika Akcji, przyczynę reklamacji
wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Zgłaszającego Uczestnika.
3.
Reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną specjalnie w tym celu komisję w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku
reklamacji. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego
Regulaminu.
4.

Decyzja komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§9
1.
Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim
zainteresowanym w siedzibie Organizatora, na stronach internetowych Organizatora oraz na innych
branżowych stronach internetowych, w tym na stronie www.najlepszyklej.pl oraz w prasie branżowej
przez czas trwania Akcji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia.
2.
Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie lub za pośrednictwem poczty email treść
regulaminu może mu być przesłana drogą mailową bądź pocztą, z tym że pocztą pod warunkiem
przesłania na adres Organizatora zaadresowanej koperty z dopiskiem „Najlepszy klej – Regulamin”
wraz ze znaczkiem zwrotnym.

§10
1.
Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają
wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.

Zasady niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w trakcie trwania danego konkursu.

3.
W wypadku zmiany regulaminu jego nowa wersja zostanie niezwłocznie udostępniona na
stronie www.najlepszyklej.pl oraz w siedzibie Organizatora Akcji.

§11
1.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Akcją będą
rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
§12
1.

Biorący udział w Akcji wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników oraz
osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz dostawców usług telekomunikacyjnych).
4.
Akcja przeprowadzana w oparciu o niniejszy Regulamin nie jest „grą losową”, „loterią
fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenia losowania).
5.
Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
Przedmiotu Promocji ani do otrzymania jego ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

6.
Organizator jest wydającym Przedmiot Promocji w rozumieniu przepisów prawa podatkowego
i może uzależnić wydanie nagrody od wcześniejszego uiszczenia kwoty pokrywającej podatek od
przyznanej nagrody. Przedmiot Promocji zostanie wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Karta zgłoszenia uczestnictwa w AKCJI
Dane Uczestnika
Nazwa:
____________________________________________________________________
Adres:
____________________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:
____________________________________________________________________
Dane kontaktowe:
Adres e-mail:
____________________________________________________________________
Nr telefonu:
____________________________________________________________________
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej
kleju Amos.
2. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin AKCJI.
3. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany
w zgłoszeniu adres e-mail.
4. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej nazwy na zbiorczej liście Uczestników Akcji, która
zostanie opublikowana na stronie www.najlepszyklej.pl.
5. Informuję, że o Akcji dowiedziałem się:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

___________________________________
Pieczęć i podpis uczestnika

