ANEKS 1/2020 do
REGULAMINU PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
„Poczuj komfort rozwiązań”

1. Na podstawie § 7 punkt 7.7 niniejszym aneksem wprowadzone zostają następujące zmiany:
I.

§3 pkt 3.1 otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:
Okres Sprzedaży Promocyjnej Rolet VELUX i przyjmowania i dokonywania rejestracji trwa
od 9 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., przy czym termin realizacji Kodu Promocyjnego
oraz nabycia usługi Montażu trwa od 9 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
NOWA TREŚĆ:
Okres Sprzedaży Promocyjnej Rolet VELUX i przyjmowania i dokonywania rejestracji trwa
od 9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., przy czym termin realizacji Kodu
Promocyjnego oraz nabycia usługi Montażu trwa od 9 marca 2020 r. do 30 września
2020 r.

II.

§3 pkt 3.4 otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:
Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 1 opisaną w pkt. 3.3. lit a)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. wejść na Stronę
Internetową wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam jedną Fakturę za zakup
Rolet Velux”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, powtórz
adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę oraz załączyć wersję elektroniczną (skan)
faktury potwierdzającej zakup Rolet VELUX, złożyć oświadczenie o akceptacji regulaminu
Promocji Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w Promocji Konsumenckiej.
NOWA TREŚĆ:
Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 1 opisaną w pkt. 3.3. lit a)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wejść na Stronę
Internetową wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam jedną Fakturę za zakup
Rolet Velux”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, powtórz
adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę oraz załączyć wersję elektroniczną (skan)
faktury potwierdzającej zakup Rolet VELUX, złożyć oświadczenie o akceptacji regulaminu
Promocji Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w Promocji Konsumenckiej.

III.

§3 pkt 3.6 otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:
Otrzymany Kod Promocyjny Uczestnik może wykorzystać w celu otrzymania
dofinansowania za zakup Montażu Rolet VELUX. Jeśli Uczestnik Promocji Konsumenckiej
do dnia 31 sierpnia 2020 r. dokona zakupu Montażu Rolet VELUX, otrzyma od

Organizatora przelewem bankowym zwrot kwoty obliczonej zgodnie z limitami podanymi
w punkcie 3.7 poniżej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup Montażu,
uprzednio zgłoszonego zakupu Rolet VELUX zgodnie z pkt 3.4, na podstawie Kodu
Promocyjnego otrzymanego podczas ww. zgłoszenia zakupu .
NOWA TREŚĆ:
Otrzymany Kod Promocyjny Uczestnik może wykorzystać w celu otrzymania
dofinansowania za zakup Montażu Rolet VELUX. Jeśli Uczestnik Promocji Konsumenckiej
do dnia 30 września 2020 r. dokona zakupu Montażu Rolet VELUX, otrzyma od
Organizatora przelewem bankowym zwrot kwoty obliczonej zgodnie z limitami podanymi
w punkcie 3.7 poniżej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup Montażu,
uprzednio zgłoszonego zakupu Rolet VELUX zgodnie z pkt 3.4, na podstawie Kodu
Promocyjnego otrzymanego podczas ww. zgłoszenia zakupu .

IV.

§3 pkt 3.7 otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:
Po otrzymaniu przez Uczestnika Kodu Promocyjnego Uczestnik, aby otrzymać
dofinansowanie musi dokonać rejestracji faktury Vat potwierdzającej zakup Montażu
Rolet VELUX w okresie od 9 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym celu Uczestnik
musi wejść na Stronę Internetową, wejść w zakładkę „Zrealizuj Kod” i podać otrzymany
Kod Promocyjny oraz adres e-mail, który podał podczas dokonywania zgłoszenia, o którym
mowa w pkt 3.4 powyżej, a następnie załączyć fakturę VAT za Montaż Rolet VELUX i
podać numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone dofinasowanie,
uzupełnić ankietę oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przelew w
ramach dofinansowania będzie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez
Uczestnika w terminie do 30 dni po poinformowaniu Uczestnika o pozytywnym wyniku
weryfikacji.
NOWA TREŚĆ:
Po otrzymaniu przez Uczestnika Kodu Promocyjnego Uczestnik, aby otrzymać
dofinansowanie musi dokonać rejestracji faktury Vat potwierdzającej zakup Montażu
Rolet VELUX w okresie od 9 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. W tym celu Uczestnik
musi wejść na Stronę Internetową, wejść w zakładkę „Zrealizuj Kod” i podać otrzymany
Kod Promocyjny oraz adres e-mail, który podał podczas dokonywania zgłoszenia, o którym
mowa w pkt 3.4 powyżej, a następnie załączyć fakturę VAT za Montaż Rolet VELUX i
podać numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone dofinasowanie,
uzupełnić ankietę oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przelew w
ramach dofinansowania będzie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez
Uczestnika w terminie do 30 dni po poinformowaniu Uczestnika o pozytywnym wyniku
weryfikacji.
V.

§3 pkt 3.8 otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:

Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 2 opisaną w pkt. 3.3. lit b)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. wejść na Stronę
Internetową, wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam jedną Fakturę za zakup
Rolet Velux wraz z Montażem”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres email, powtórz adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę, załączyć wersję
elektroniczną (skan) faktury potwierdzającej zakup Rolet VELUX, podać numer rachunku
bankowego, na który zostanie wypłacone dofinansowanie, złożyć oświadczenie o
akceptacji regulaminu Promocji Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu udziału w Promocji Konsumenckiej.
NOWA TREŚĆ:
Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 2 opisaną w pkt. 3.3. lit b)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wejść na Stronę
Internetową, wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam jedną Fakturę za zakup
Rolet Velux wraz z Montażem”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres email, powtórz adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę, załączyć wersję
elektroniczną (skan) faktury potwierdzającej zakup Rolet VELUX, podać numer rachunku
bankowego, na który zostanie wypłacone dofinansowanie, złożyć oświadczenie o
akceptacji regulaminu Promocji Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu udziału w Promocji Konsumenckiej.
VI. §3 pkt 3.10 otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:
Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 3 opisaną w pkt. 3.3. lit c)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. wejść na Stronę
Internetową wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam dwie osobne Faktury za
zakup Rolet VELUX i za Montaż Rolet VELUX”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i
nazwisko, adres e-mail, powtórz adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę oraz
załączyć wersję elektroniczną (skan) faktury potwierdzającej zakup Montażu Rolet VELUX
oraz faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup (ilość i rodzaj) Rolet
VELUX, podać numer rachunku bankowego, złożyć oświadczenie o akceptacji regulaminu
Promocji Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w Promocji Konsumenckiej.
NOWA TREŚĆ:
Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 3 opisaną w pkt. 3.3. lit c)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wejść na Stronę
Internetową wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam dwie osobne Faktury za
zakup Rolet VELUX i za Montaż Rolet VELUX”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i
nazwisko, adres e-mail, powtórz adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę oraz
załączyć wersję elektroniczną (skan) faktury potwierdzającej zakup Montażu Rolet VELUX
oraz faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup (ilość i rodzaj) Rolet
VELUX, podać numer rachunku bankowego, złożyć oświadczenie o akceptacji regulaminu
Promocji Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w Promocji Konsumenckiej.

VII.

§6 pkt 6.1 otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:
Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane od dnia
rozpoczęcia Promocji Konsumenckiej przez cały czas jej trwania, nie później jednak niż do
10 listopada 2020 roku.
NOWA TREŚĆ:
Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane od dnia
rozpoczęcia Promocji Konsumenckiej przez cały czas jej trwania, nie później jednak niż do
10 grudnia 2020 roku.

2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają niezmienione.
3. Uchwala się jednolitą treść regulaminu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Załącznik nr 1 Tekst jednolity regulaminu promocji konsumenckiej „Poczuj komfort rozwiązań”

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
„Poczuj komfort rozwiązań”

§1
Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć
1.1. Organizator – firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, pod numerem KRS 0000018788;
1.2. Promocja Konsumencka – akcja promocyjna „Poczuj komfort rozwiązań”, prowadzona dla
klientów indywidualnych, w której uczestnik poprzez rejestrację i wypełnienie kwestionariusza
na stronie internetowej www.velux.pl/poczujkomfort może otrzymać zwrot części ceny za
montaż produktów promocyjnych VELUX, o których mowa w pkt.1.3, zgodnie z zasadami
opisanymi w §3;
1.3. Rolety Velux - rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie i solarnie (SML, SSL, SST, SMG)
zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polski, za które można otrzymać dofinansowanie, na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
1.4. Montaż – oznacza usługę montażu Rolet VELUX, która to usługa została zakupiona na terenie
Rzeczypospolitej Polski i za którą można otrzymać dofinansowanie, na zasadach opisanych w
niniejszym Regulaminie;
1.5. Punkt Sprzedaży – miejsce sprzedaży Produktów Promocyjnych w ramach Promocji
Konsumenckiej, a także przedsiębiorca prowadzący takie miejsce sprzedaży;

1.6. Kod Promocyjny – oryginalny kod, który Uczestnik otrzymuje drogą mailową od Organizatora po
dokonaniu rejestracji zakupu Rolet Velux, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 pkt 3.4 do 3.9. Do
jego wykorzystania upoważniony jest wyłącznie Uczestnik i nie może on być odstępowany
osobom trzecim;
1.7. Strona Internetowa – strona internetowa www.velux.pl/poczujkomfort za pomocą, której
Uczestnik rejestruje swoje dane w Promocji Konsumenckiej;
1.8. Uczestnik – osoba fizyczna, która nabyła Rolety VELUX oraz Montaż jako konsument w
rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz.1145) i nie jest
pracownikiem etatowym Organizatora ani nie jest pracownikiem etatowym podmiotów
świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji Konsumenckiej na
podstawie umów cywilnoprawnych oraz nie jest pracownikiem etatowym podmiotów
świadczących sprzedaż i dystrybucję produktów Organizatora oraz nie prowadzi działalności
gospodarczej polegającej na sprzedaży i dystrybucji produktów Organizatora, a także nie jest
osobą prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na Montażu Rolet VELUX, ani nie jest
osobą zatrudnią, w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną wykonującą Montaż
Rolet VELUX;
1.9. Komisja – jednostka powołana w celu nadzoru prawidłowości przeprowadzenia Promocji
Konsumenckiej.

§ 2 Dane osobowe
2.1. Administrator danych i odbiorcy
Administratorem danych osobowych podawanych podczas przystąpienia do akcji promocyjnej
„Poczuj komfort rozwiązań” jest VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych VELUX znajdują się w Polityce
Prywatności zamieszczonej na www.velux.pl. Można kontaktować się z nami wysyłając mail na
adres kontakt@velux.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Polska Sp. z o.o., ul.
Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile
oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się
z jego treścią.
2.2. Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych
Każdemu przysługuje prawo dostępu do danych, do sprostowania, do bycia zapomnianym, do
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia, do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
Dodatkowo zawsze można złożyć skargę do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych w
VELUX, na adres email: daneosobowe@velux.com
Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.
W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj.
wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy
mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o
więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są
dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w
stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

2.3. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w posiadaniu VELUX
Na złożony wniosek VELUX poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada
informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o
podanie następujących informacji:

Tożsamość i dane kontaktowe administratora.

W stosownych przypadkach dane kontaktowe globalnego lub lokalnego koordynatora ds.
zachowania poufności;

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;

Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie VELUX lub interesie strony trzeciej
- informacje o takim interesie;

Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;

Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;

Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo. UE
wyraziła zgodę na przesyłanie danych osobowych do niektórych krajów, z uwagi na to, że
spełniają one minimalne normy dotyczące ochrony danych osobowych. W innych
przypadkach zapewniamy, że istnieją konkretne środki w celu zabezpieczenia informacji;

Przez jaki czas dane będą przetwarzane;

Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem
przetwarzania;

Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;

W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;

Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to
wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania
danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;

Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;

Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, takie
jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również znaczenia i
możliwych konsekwencji takiego przetwarzania danych.
2.4. Cel i podstawa przetwarzania
Celem przetwarzania danych podanych w formularzu w zakresie akcji promocyjnej „Poczuj
komfort rozwiązań” jest umożliwienie wzięcia w niej udziału, promocja produktów VELUX oraz
zwrot części ceny za montaż produktów promocyjnych VELUX. Dane zbierane są i przetwarzane
na potrzeby organizacji promocji, rejestracji uczestników oraz rozliczenia promocji.
Dane niezbędne do przystąpienia do w/w promocji podane są w formularzu rejestracyjnym.
Niepodanie danych niezbędnych do uczestniczenia w promocji lub odwołanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z promocji.
Podstawą do przetwarzania danych przez Administratora jest wypełnienie formularza i wysłanie
zgłoszenia na stronie internetowej.
Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań
realizujących dochodzenie roszczeń wynikające z przepisów prawa.
Celem przetwarzania danych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie
przekazywanie informacji o naszych nowościach i promocjach czy ważnych wydarzeniach z

wykorzystaniem wybranych środków komunikacji elektronicznej. Będą je otrzymywać tylko te
osoby, które wyraziły na to zgodę i chcą być z nami na bieżąco w kontakcie.
Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy
zgłoszeniu na udział w promocji lub zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w
zw. z motywem 32, 42, 43 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 (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także
dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w
zw. z motywem 47 RODO.
Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest
art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1219 ze zm.).
Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i
promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu
będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz.
1907 ze zm.)
2.5. Informacje o profilowaniu
Podczas realizowania działań marketingowych administrator nie podejmuje żadnych decyzji
opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby
wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej
dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony, w ramach tych czynności
staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie
twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym,
jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz na stronie
www.velux.pl
2.6. Przechowywanie danych i wycofanie zgody
Dane są fizycznie przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na
serwerach spółki VELUX A/S, Ådalsvej 99; 2970 Hørsholm, Dania
Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu
wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie
skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z
wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach.
Okres przechowywania danych:
 Dane podane w formularzu rejestracyjnym akcji promocyjnej „Poczuj komfort rozwiązań” będą
przechowywane przez okres niezbędny do organizacji, weryfikacji uczestnika, zarządzania i
realizacji promocją oraz wypłaty dofinansowania.
 Dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 Dane niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania z promocji będą przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Wycofać zgodę jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych można w każdej dowolnej
formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że
będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. Jeżeli jednak swoją wolę wyrazisz na dane adresowe
zawarte w pkt. 2.1. cały proces przebiegnie szybciej.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, dane z baz danych przeznaczonych dla
celów marketingowych zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie posiadamy innych podstaw
zobowiązujących nas do ich przetwarzania.
Dane zostaną niezwłocznie usunięte po realizacji danej promocji i wszystkich obowiązków
prawnych Administratora z tym związanych.
2.7. Przekazywanie i udostępnianie danych
W ramach przetwarzania danych osobowych możemy korzystać z podmiotów zewnętrznych,
które wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności na nasze zlecenie i na naszą rzecz, w
szczególności są to firmy informatyczne zapewniające nam odpowiednie systemy do
przetwarzania danych, operatorzy pocztowi i logistyczni, firmy świadczące usługi archiwizacji
papierowych dokumentów, partnerzy handlowi, spółki z grupy kapitałowej lub powiązane w
inny sposób z Administratorem w strukturze własnościowej. Dbamy jednak o to, aby podmioty
te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony
danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi,
to usuną te dane zgodnie z procedurami Velux.
W ramach akcji promocyjnej „Poczuj komfort rozwiązań” Administrator powierza przetwarzanie
Państwa danych osobowych agencji Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.
Niedźwiedzia 2A (zwanej dalej podmiotem przetwarzającym), w celu obsługi Promocji
Konsumenckiej.

§3
Warunki uczestnictwa i zasady Promocji Konsumenckiej
3.1 Okres Sprzedaży Promocyjnej Rolet VELUX i przyjmowania i dokonywania rejestracji trwa od
9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., przy czym termin realizacji Kodu Promocyjnego oraz
nabycia usługi Montażu trwa od 9 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
3.2 Promocji Konsumenckiej podlegają Produkty Promocyjne zakupione na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
3.3 Uczestnikiem Promocji Konsumenckiej można stać się według następujących sposobów, z
uwzględnieniem terminów o których mowa w ust. 3.1 powyżej:
a) Opcja 1: Uczestnik podczas rejestracji na Stronie Internetowej, posiada wyłącznie fakturę
VAT za Zakup Rolet VELUX;
b) Opcja 2: Uczestnik podczas rejestracji na Stronie Internetowej, posiada jedną fakturą Vat
za zakup Rolet VELUX oraz ich Montaż
c) Opcja 3: Uczestnik podczas rejestracji na Stronie Internetowej, posiada jedną Fakturę
VAT za zakup Rolet VELUX oraz jednak fakturę VAT za zakup Montażu.

3.4 Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 1 opisaną w pkt. 3.3. lit a)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wejść na Stronę
Internetową wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam jedną Fakturę za zakup Rolet
Velux”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, powtórz adres e-mail,
numer telefonu, wypełnić ankietę oraz załączyć wersję elektroniczną (skan) faktury
potwierdzającej zakup Rolet VELUX, złożyć oświadczenie o akceptacji regulaminu Promocji
Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji
Konsumenckiej.
3.5 Po dokonaniu rejestracji Organizator rozpoczyna procedurę weryfikacji prawidłowości
dokonanych zgłoszeń. Procedura weryfikacji trwa do 14 dni. Jednakże termin weryfikacji może
zostać przedłużony m.in. w skutek wystąpienia okoliczności budzących uzasadnione podejrzenie
dotyczące autentyczności załączonej faktury lub jeżeli na fakturze brak jest wskazanej ilości i
rodzaju Rolet VELUX, w tej sytuacji Uczestnik będzie miał 10 dni roboczych na uzupełnienie
brakujących dokumentów, do przedstawienia których Uczestnika wezwał Organizator, liczonych
od dnia przedstawienia wezwania przez Organizatora. Po jej zakończeniu Uczestnik informowany
jest o wyniku weryfikacji. Pozytywny wynik weryfikacji upoważnia Uczestnika do otrzymania
Kodu Promocyjnego. Uczestnik otrzymuje Kod Promocyjny drogą elektroniczną na adres
wskazany podczas Rejestracji.
3.6 Otrzymany Kod Promocyjny Uczestnik może wykorzystać w celu otrzymania dofinansowania za
zakup Montażu Rolet VELUX. Jeśli Uczestnik Promocji Konsumenckiej do dnia 30 września
2020 r. dokona zakupu Montażu Rolet VELUX, otrzyma od Organizatora przelewem bankowym
zwrot kwoty obliczonej zgodnie z limitami podanymi w punkcie 3.7 poniżej. Warunkiem
otrzymania dofinansowania jest zakup Montażu, uprzednio zgłoszonego zakupu Rolet VELUX
zgodnie z pkt 3.4, na podstawie Kodu Promocyjnego otrzymanego podczas ww. zgłoszenia
zakupu.
3.7 Po otrzymaniu przez Uczestnika Kodu Promocyjnego Uczestnik, aby otrzymać dofinansowanie
musi dokonać rejestracji faktury Vat potwierdzającej zakup Montażu Rolet VELUX w okresie od
9 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. W tym celu Uczestnik musi wejść na Stronę Internetową,
wejść w zakładkę „Zrealizuj Kod” i podać otrzymany Kod Promocyjny oraz adres e-mail, który
podał podczas dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.4 powyżej, a następnie załączyć
fakturę VAT za Montaż Rolet VELUX i podać numer rachunku bankowego, na który zostanie
wypłacone dofinasowanie, uzupełnić ankietę oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Przelew w ramach dofinansowania będzie dokonany na rachunek bankowy
wskazany przez Uczestnika w terminie do 30 dni po poinformowaniu Uczestnika o pozytywnym
wyniku weryfikacji.
3.8 Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 2 opisaną w pkt. 3.3. lit b)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wejść na Stronę
Internetową, wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam jedną Fakturę za zakup Rolet
Velux wraz z Montażem”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail,
powtórz adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę, załączyć wersję elektroniczną (skan)
faktury potwierdzającej zakup Rolet VELUX, podać numer rachunku bankowego, na który
zostanie wypłacone dofinansowanie, złożyć oświadczenie o akceptacji regulaminu Promocji
Konsumenckiej i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji
Konsumenckiej.

3.9 Po dokonaniu Realizacji Organizator rozpoczyna procedurę weryfikacji prawidłowości
dokonanych zgłoszeń. Procedura weryfikacji trwa do 14 dni. Jednakże termin weryfikacji może
zostać przedłużony m.in. w skutek wystąpienia okoliczności budzących uzasadnione podejrzenie
dotyczące autentyczności załączonej faktury lub jeżeli na fakturze brak jest wskazanej ilości i
rodzaju Rolet VELUX, w tej sytuacji Uczestnik będzie miał 10 dni roboczych na uzupełnienie
brakujących dokumentów, do przedstawienia których Uczestnika wezwał Organizator, liczonych
od dnia przedstawienia wezwania przez Organizatora. Po jej zakończeniu Uczestnik informowany
jest o wyniku weryfikacji. Pozytywny wynik weryfikacji upoważnia Uczestnika do otrzymania
dofinansowania. Przelew w ramach dofinansowania będzie dokonany na rachunek bankowy
wskazany przez Uczestnika w terminie do 30 dni po poinformowaniu Uczestnika o pozytywnym
wyniku weryfikacji.
3.10 Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z Opcją 3 opisaną w pkt. 3.3. lit c)
Uczestnik powinien w okresie od 9 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wejść na Stronę
Internetową wybrać Przycisk „Weź udział” i wybrać opcję „Mam dwie osobne Faktury za zakup
Rolet VELUX i za Montaż Rolet VELUX”, a następnie podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres
e-mail, powtórz adres e-mail, numer telefonu, wypełnić ankietę oraz załączyć wersję
elektroniczną (skan) faktury potwierdzającej zakup Montażu Rolet VELUX oraz faktury VAT lub
innego dokumentu potwierdzającego zakup (ilość i rodzaj) Rolet VELUX, podać numer rachunku
bankowego, złożyć oświadczenie o akceptacji regulaminu Promocji Konsumenckiej i wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji Konsumenckiej.
3.11 Po dokonaniu Realizacji Organizator rozpoczyna procedurę weryfikacji prawidłowości
dokonanych zgłoszeń. Procedura weryfikacji trwa do 14 dni. Jednakże termin weryfikacji może
zostać przedłużony m.in. w skutek wystąpienia okoliczności budzących uzasadnione podejrzenie
dotyczące autentyczności załączonej faktury lub jeżeli na fakturze brak jest wskazanej ilości i
rodzaju Rolet VELUX, w tej sytuacji Uczestnik będzie miał 10 dni roboczych na uzupełnienie
brakujących dokumentów, do przedstawienia których Uczestnika wezwał Organizator, liczonych
od dnia przedstawienia wezwania przez Organizatora. Po jej zakończeniu Uczestnik informowany
jest o wyniku weryfikacji. Pozytywny wynik weryfikacji upoważnia Uczestnika do otrzymania
dofinansowania. Przelew w ramach dofinansowania będzie dokonany na rachunek bankowy
wskazany przez Uczestnika w terminie do 30 dni po poinformowaniu Uczestnika o pozytywnym
wyniku weryfikacji.
3.12 Organizator weryfikuje faktury potwierdzające zakup Rolet VELUX oraz Montażu, a następnie
oblicza wartość dofinansowania i dokonuje przelewu na konto bankowe Uczestnika wskazane
podczas dokonywania Zgłoszenia.
3.13 Uczestnik za każdą zakupioną Roletę VELUX otrzymuje dofinansowanie o wartości 125 PLN.
Maksymalnie w Promocji Konsumenckiej jeden Uczestnik może otrzymać dofinansowanie o
łącznej wartości 500 PLN, czyli może zgłosić nie więcej niż 4 sztuki Rolet VELUX.
3.14 Przelew w ramach dofinansowania będzie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez
Uczestnika w terminie do 30 dni po poinformowaniu Uczestnika o pozytywnym wyniku
weryfikacji.
3.15 Przelewy wykonywane są wyłącznie na rachunki w bankach w Rzeczypospolitej Polsce.
3.16 Skan faktury musi spełniać następujące wymagania techniczne. Format pliku: jpg, pdf, png, oraz
rozmiar pojedynczego pliku nieprzekraczający 5MB.
3.17 Organizator wyklucza łączenie tej promocji z innymi, co oznacza, że wszystkie rejestrowane przez
Uczestnika zakupione Rolety VELUX oraz Montaż nie mogą podlegać innym promocjom.

Powyższe postanowienie nie dotyczy sytuacji, w której w regulaminie innej promocji wyraźnie
zostanie wskazane, że wykluczenia łączenia udziału się nie stosuje.
3.18 W Promocji Konsumenckiej dostępnych jest łącznie 500 sztuk dofinansowań, niezależnie od
tego, którą z opcji rejestracji wymienionych w pkt 3.3 Uczestnik wybierze.

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora
4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone przez Uczestnika dane,
w szczególności nieczytelne faktury.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłaszanej przez Uczestnika transakcji zakupu
Rolet VELUX i Montażu w Punkcie Sprzedaży, w którym Uczestnik dokonał zakupu.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika podanych rejestracji
wymienionych w pkt. 3.3, w szczególności numeru konta bankowego podanego do przelewu
dofinasowania. Z tym zastrzeżeniem, że w obowiązku Organizatora nie leży badanie
autentyczności czy poprawności podanych przez Uczestnika danych.
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonywaniu przelewów bankowych
powstałe w wyniku podania przez Uczestników Promocji Konsumenckiej błędnych,
nieczytelnych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych.
§5
Zwrot i wymiana Produktów Promocyjnych
5.1. W przypadku zwrotu Rolet VELUX, w związku z którym Uczestnik otrzymał dofinansowanie na
podstawie Promocji Konsumenckiej, Uczestnik zobowiązany jest bez wezwania do zwrotu
otrzymanej kwoty na konto Organizatora przed dokonaniem zwrotu towaru.
5.2. Wszystkie Produkty Promocyjne zakupione w czasie trwania Promocji Konsumenckiej podlegają
standardowym warunkom gwarancyjnym.

§6
Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane od dnia
rozpoczęcia Promocji Konsumenckiej przez cały czas jej trwania, nie później jednak niż do 10
grudnia 2020 roku.
6.2. Reklamacje należy składać na piśmie, podając imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem
zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja powinna zawierać
podpis Uczestnika i być przesłana pocztą poleconą na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt
1.1. niniejszego Regulaminu.
6.3. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników w terminie 14 dni roboczych od ich
otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na adres wskazany w reklamacji.
§7

Postanowienia końcowe
7.1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie komisja powołana przez Organizatora.
7.2. Komisja jest trzyosobowa i działa na podstawie ustalonego przez Organizatora Regulaminu
Promocji Konsumenckiej.
7.3. Do zadań Komisji należy w szczególności nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji
Konsumenckiej oraz rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
7.4. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.velux.pl/poczujkomfort
7.5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
7.6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do Promocji
Konsumenckiej
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do wydłużenia okresu trwania
Promocji Konsumenckiej. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach, co
najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionego
regulaminu wraz z odpowiednim ogłoszeniem na stronie Internetowej, chyba że obowiązujące
przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Organizatora zmian w
krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą w szczególności
wskazywały termin zmiany regulaminu nie krótszy niż 14 dniowy termin udostępnienia, chyba że
obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zmian w
krótszym terminie. Zmieniony regulamin obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym
terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji Konsumenckiej np. poprzez formularz
stanowiący załącznik do regulaminu, (z tym że złożenie oświadczenia na formularzu nie jest
obowiązkowe). Rezygnacja z uczestnictwa w Promocji Konsumenckiej ma skutki wskazane w pkt
7.8. Zmiany do regulaminu dokonywane będą w formie aneksów.
7.8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji Konsumenckiej w każdym czasie, składając
Organizatorowi stosowne wypowiedzenie, np. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
regulaminu (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Niezwłocznie po
rezygnacji otrzymane przez Uczestnika Kody Promocyjne zostaną dezaktywowane.

Załącznik nr 1
PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
Adresat:
VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z udziału w promocji konsumenckiej pod nazwą „Poczuj
komfort rozwiązań”:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie o rezygnacji

