
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

„Zbieraj i wygrywaj z HEATPEX” 
 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej produktów wskazanych w § 6 poniżej (zwany dalej 
„Regulaminem") określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji – sprzedaży 
premiowej określonych produktów Organizatora (zwanej dalej "Promocją") na rzecz uczestników w 
rozumieniu § 4 Regulaminu (zwanych dalej: „Uczestnikami”). 

2. Organizatorem sprzedaży premiowej jest firma Instalbud Janosz Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000537268, NIP: 6381002363, REGON: 272362442, kapitał zakładowy: 3 600 000,00 zł 
(zwana dalej "Organizatorem"). 

3. Sponsorem Promocji jest firma HEATPEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
HEATPEX Sp. z o.o., ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204309, NIP: 
5832853709, REGON: 193031338, o kapitale zakładowym w wysokości zł pełniąca funkcję sponsora 
Nagród. 

 
§2 

CEL I FINANSOWANIE PROMOCJI 
1. Sprzedaż premiowa przeprowadzana jest w celu upowszechniania na rynku polskim produktów 

marki Heatpex znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora i firmy Heatpex sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Heatpex”). 

2. Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora i firmy Heatpex, przeznaczonych na 
działalność promocyjno-reklamową w ramach łączącej strony umowy handlowej. 

 
§ 3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady, na podstawie których przeprowadzona zostanie Promocja oraz warunki 

uczestnictwa w Promocji.  
2. Warunkiem przystąpienia do Promocji przez Uczestnika jest akceptacja Regulaminu. 

Przez cały okres trwania Promocji Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem https://www.instalbud.pl.   

3. Promocja ma charakter zamknięty i jest adresowana wyłącznie do Uczestników.  
4. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować cofnięcie części lub 

wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu udziału w Promocji, włącznie z prawem żądania 
zwrotu Nagród.  

5. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

§ 4 
UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Promocja kierowana jest do klientów organizatora będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy 
Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r., którzy prowadzą zarejestrowaną działalność 
gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej: „Uczestnikami”), którzy w czasie 
trwania Promocji, określonym w § 5, spełniły warunki szczegółowo określone w niniejszym 
Regulaminie.  

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora oraz innych 
podmiotów zaangażowanych w realizację i obsługę Promocji. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników, 
dotyczących spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Niezłożenie powyższego 
oświadczenia przez Uczestnika na żądanie Organizatora uniemożliwia Uczestnikowi uzyskanie 
Nagrody. 

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji osoby lub podmiotu 
zainteresowanego, z tym zastrzeżeniem, że osoba ta spełnia warunki przewidziane w Regulaminie. 

 
§ 5 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

http://www.zumi.pl/1944203,Heatpex_Sp._z_o.o.,Gdansk,firma.html


1. Promocja trwa od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2023 r.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Promocji, w każdym 

momencie, w szczególności jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące, 
ograniczające lub modyfikujące sposób przeprowadzania akcji promocyjnych tego rodzaju. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 
4. W przypadkach wszelkich zmian w zasadach prowadzenia Promocji informacja zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem 
https://www.instalbud.pl. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, wchodzą w życie w 
terminie 2 dni od ich ogłoszenia. 

 
§ 6 

PRODUKT PROMOCYJNY 

1. Promocją objęte są produkty marki HEATPEX: skrzynki rozprężne i rozdzielacze ARIA CONNECT 

sprzedawane przez Organizatora, zwane dalej "Produktami Promocyjnymi".  
 

2. Celem jest zebranie przez uczestników jak największej ilości korków z Produktów Promocyjnych. 
 

 
§ 7 

MECHANIZM PROMOCJI 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest nabycie przez Uczestnika w sklepie stacjonarnym 

Organizatora Produktów Promocyjnych, a następnie przekazanie do Organizatora jak największej 
liczby korków z Produktów Promocyjnych. 

2. Uczestnik musi przekazać zebrane korki do jednego ze stacjonarnych oddziałów Organizatora w 
czasie trwania promocji, czyli nie później niż do dnia zakończenia Promocji.  

3. Organizator po zakończeniu promocji przekaże otrzymane korki do Sponsora Promocji.  
4. Sponsor Promocji przeliczy otrzymane korki wg wzoru:  

1 korek = 30 gr 
i tak wyliczoną kwotę przekaże na konto Hospicjum wskazane przez Organizatora. 

5. Dodatkowo Nabycie Produktów Promocyjnych za zebranie największa ilość korków upoważnia 
Uczestnika Promocji do otrzymania Nagrody specjalnej w postaci karty paliwowej. 

6. Uczestnik Promocji może dokonać nieograniczonej liczby zakupów.  
7. Zakup Produktów Promocyjnych premiowany Nagrodami nie obejmuje zakupu Produktów 

Promocyjnych przez podmiot inwestycyjny. 
8. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne 

świadczenie. 
 
 
 

§ 8 
NAGRODY 

1. Nagrodą specjalną dla Uczestnika za zebranie największej ilości korków z Produktów Promocyjnych 
jest karta paliwowa o wartości 200 zł (zwana dalej: „Nagrodą”). 

2. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi po zakończeniu promocji i zliczeniu wszystkich 
otrzymanych korków. 

3. W momencie przekazania Uczestnikowi Nagrody, na Uczestnika przechodzą wszystkie ciężary i 
ryzyka z nim związane. 

 
§ 9 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI 
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży należących do 
Organizatora. 
 

§ 10 
REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją  powinny być składane w terminie 7 roboczych dni od 
dnia wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia złożenie reklamacji, lub w terminie 7 roboczych dni od 
dnia otrzymania Nagrody, jeżeli Uczestnik taką Nagrodę otrzymał, a reklamacja dotyczy tej nagrody. 

2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres: 
promocje@instalbud.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej 
reklamację, jej dokładny adres, powody złożenia reklamacji oraz opis żądania.  

https://www.instalbud.pl/


3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, że 
niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy.  

4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej 
formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

5. Od rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do 
ponownego odwołania się. Ponowne rozstrzygnięcie reklamacji i wydanie decyzji w przedmiocie 
uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny i powiadomienie 
Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego, wyczerpuje tryb tego 
postępowania. 

 
§ 11 

DANE OSOBOWE 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
2. Organizator podejmie odpowiednie czynności by należycie zabezpieczyć dane osobowe 

Uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy 

kierować na adres biura Organizatora. 
4. Dane osobowe mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A., jako operatorowi pocztowemu 

uprawnionemu do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru 
operatorów pocztowych lub firmom kurierskim świadczącym swoje usługi w oparciu o prawo 
pocztowe (Dz.U. 2018.2188 tj. z dnia 2018.11.23) i prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983 tj. z dnia 
2017.10.25) celem doręczenia Uczestnikowi Nagród lub dokumentów związanych z Promocją.  

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w 
Rozporządzeniu 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 - Dz. U. UE L z 2016 r., poz. 119.1 – dalej: RODO) oraz 
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z 
późn. zm.).  

1. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacja 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celach archiwizacyjnych i statystycznych 
oraz zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe wskazane w reklamacji a w 

przypadku formularzy zgłoszeniowych („Formularz”), dane  zawarte w Formularzu oraz w treści 
dowodu zakupu, w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty 
elektronicznej, numeru telefonu oraz informacji o ilości odebranych nagród zgodnie z Protokołem 
odbioru nagrody. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz otrzymania ich 
kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

5. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, 
zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane 
osobowe, w szczególności jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie 
korespondencji. 

6. Wraz ze zgłoszeniem się Uczestnika do Promocji, Uczestnik zapozna się z obowiązkiem 
informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Organizatora a także 
zostanie poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe 
nie będą poddawane profilowaniu. 

 
§ 12 

INFORMACJE O PROMOCJI 
Informacje o Promocji jak i niniejszy Regulamin udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora w 
Pszczynie lub na stronie www https://www.instalbud.pl.  
 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

https://www.instalbud.pl/


1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.  
2. Promocja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest grą losową, której 

wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 
roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.  847 ze zm.).  

4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora. W 
przypadku skorzystania z Promocji, nie można skorzystać na podstawie tego samego dowodu 
zakupu z innej akcji promocyjnej, która obowiązuje w tym samym czasie. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego 
prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu lub z Promocją będą rozstrzygane przez 
właściwy miejscowo sąd powszechny. 

  



Załącznik  
Formularz przystąpienia do Promocji „Zbieraj i wygrywaj z HEATPEX” 
 
 

……………………………, dnia …………………………… 
 
Imię i nazwisko/Firma: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Przekazuje (ilość) __________   korków. 
 
 

* Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Promocji „Zbieraj i 
wygrywaj z HEATPEX”  i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
 
Zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w formularzu 
rejestracyjnym przez spółkę ………………………………., ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ……………….., REGON: …………………. 
(dalej jako Administrator) w celu organizacji, przeprowadzenia i wzięcia udziału w Promocji „Zbieraj i 
wygrywaj z HEATPEX”  oraz otrzymania Nagrody w związku z wzięciem udziału w tej Promocji. 
  
 
W przypadku uzyskania przez Uczestnika Akcji promocyjnej Nagród, wartość świadczenia 
stanowi dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega 
opodatkowaniu na zasadach wynikających z właściwych przepisów. 

 
 
 
 

……………………………, dnia …………………………… 
 
 

 


