REGULAMIN PROMOCJI
„Ledinaire. Zobacz, że się opłaca!”
(dalej: Regulamin)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji pn. „Ledinaire. Zobacz, że się opłaca!”.” (dalej: Promocja), jest
Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości
100.000 zł, NIP: 7792183071, REGON: 634370884 (dalej: Organizator).
1.2. Organizator działa na zlecenie Philips Lighting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul.
Kossaka 150, 64-920 Piła (dalej: Philips).
1.3. Promocja trwa w okresie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. lub do
wyczerpania się puli nagród przeznaczonych do wydania w Promocji (dalej: okres trwania
Promocji). W terminie od 17 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Instalatorzy mogą
dokonywać zakupów Produktów promocyjnych, natomiast rejestracji zakupów zależy
dokonać w okresie 14 dni od dnia dokonania zakupu za pośrednictwem strony internetowej
Promocji. Czynności związane z wydawaniem naród i rozpatrywaniem reklamacji zakończą
się do dnia 5 lutego 2019 r.
1.4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego.
1.6. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży wybranych produktów z oferty Philips znajdujących
się w ofercie Hurtowni, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej:
Produkty promocyjne). Promocja obejmuje Produkty promocyjne dostępne w czasie trwania
Promocji w wybranych oddziałach hurtowni dystrybuujących produkty Philips, w których
znajdują się materiały promocyjne, tj. plakaty oraz półpalety z grafiką zawierającą
informacje o Promocji (dalej: Hurtownie).
1.7. Organizator utworzył stronę internetową Promocji pod adresem www.ledinaire-promocja.pl
(dale: strona internetowa Promocji).
1.8. Promocja przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nabywających Produkty promocyjne
w Hurtowniach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej: Instalatorzy).
1.9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Philips Lighting Poland sp. z
o.o, właściciele i pracownicy Hurtowni oraz innych podmiotów związanych z
organizowaniem i przebiegiem Promocji, a także członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, małżonków, osoby powinowate w tym
samym stopniu co wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z
osobami wskazanymi w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
1.10. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku
innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom
promocyjnym (dalej: Innym Podmiotom), w szczególności warunki udziału w Promocji oraz

warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych
Podmiotów, do sprzedaży których doprowadzi lub które zakupi Instalator zarówno w czasie
trwania Promocji, jak i po jego zakończeniu.
1.11. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu
cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.12. W Promocji nie może być uwzględniona sprzedaż Produktów promocyjnych realizowana w
drodze projektów lub przetargów, w których bierze udział lub które organizuje Philips oraz
sprzedaż finansowana ze środków publicznych. W przypadku wątpliwości, Instalator
powinien zwrócić się do Organizatora, w celu ustalenia, czy zakupy Produktów
promocyjnych dokonywane w ramach określonego projektu lub przetargu, mogą zostać
uwzględnione w Promocji.
2.

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. Promocja polega na przyznawaniu nagród Instalatorom, którzy spełnią łącznie następujące
warunki:
a. w okresie od 17 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. zakupią
jednorazowo (tj. stwierdzone na jednej fakturze VAT) Produkty promocyjne
o łącznej wartości co najmniej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
netto; faktury VAT na kwoty mniejsze niż 1.000 zł netto nie sumują się;
b. zgłoszą Organizatorowi ww. zakup Produktów promocyjnych w ciągu 14 dni
od jego dokonania, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Promocji
(dalej: Formularz zgłoszeniowy).
2.2. Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane
Instalatora:
a. imię i nazwisko;
b. nazwa firmy;
c. numer NIP;
d. numer faktury
promocyjnych;

VAT

dokumentującej

zakup

Produktów

e. adres e-mail;
f.

numer konta bankowego, na który ma zostać wypłacona Nagroda

g. oraz czytelny skan lub zdjęcie faktury VAT dokumentującej zakup
Produktów promocyjnych, zgodnie z pkt 2.1. a i 2.4. Regulaminu.
Przystępując do udziału w Promocji Instalator oświadcza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
2.3. Instalator ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym
oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za podanie przez Instalatora nieprawdziwych lub niekompletnych
danych, lub niedokonanie przez Instalatora ich stosownej aktualizacji

2.4. Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu Produktów promocyjnych jest faktura VAT
stwierdzająca zakup przez Instalatora od Hurtowni Produktów promocyjnych. Z faktur VAT
potwierdzających dokonanie zakupu przez Instalatora Produktów promocyjnych muszą
wynikać co najmniej następujące dane:
a. poszczególna oraz łączna wartość netto Produktów promocyjnych;
b. data zakupu Produktów promocyjnych;
c. Instalator nabywający Produkty promocyjne (nazwa Instalatora, adres).
2.5. Faktury VAT zakupowe zgłaszane przez Instalatorów powinny zawierać dokładnie opisany
każdy Produkt promocyjny zgodnie z oznaczeniem danego produktu określonego w
wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku błędnej lub
nieprawidłowej nazwy Produktu promocyjnego na fakturze VAT zakupowej Instalator
zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Hurtownią, od której nabył Produkty
promocyjne w celu skorygowania faktury VAT zakupowej. W przeciwnym razie może to
skutkować nieuznaniem takiej faktury przez Organizatora.
2.6. Każdy numer NIP traktowany jest w Promocji jako odrębny Instalator. Jeden Instalator
(numer NIP) może otrzymać w Promocji więcej niż jedną nagrodę, pod warunkiem, że dla
każdej z nich spełni wszystkie warunki jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że jeden Instalator
(numer NIP) może otrzymać w całej Promocji nagrody o łącznej wartości maksymalnie 400
zł.
3.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W PROMOCJI

3.1. Nagrodą w Promocji jest kwota pieniężna w formie tzw. cashbacku (dalej: Nagroda). Pula
Nagród przeznaczona do wydania w Promocji wynosi 20.000 zł, a po jej wyczerpaniu
Promocja ulega zakończenia, o czym Organizator poinformuje za pośrednictwem strony
internetowej Promocji.
3.2. Zasady przyznawania Nagród w Promocji są następujące:
a.

za jednorazowy (tj. stwierdzony na jednej fakturze VAT) zakup Produktów
promocyjnych na łączną kwotę w przedziale 1.000,00 – 1.999,99 zł netto,
Instalator otrzyma jedną Nagrodę w wysokości 100 zł;

b.

za jednorazowy (tj. stwierdzony na jednej fakturze VAT)) zakup Produktów
promocyjnych na łączną kwotę 2.000 zł netto lub więcej, Instalator otrzyma
jedną Nagrodę w wysokości 200 zł.

3.3. Jedna faktura może zostać zgłoszona w Promocji tylko jeden raz.
3.4. Zgłoszenia niepełne, niekompletne lub nadesłane po terminie wskazanym w punkcie 2.1.a.
Regulaminu zostaną uznane za nieważne i tym samym nie będą brały udziału w Promocji.
3.5. Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych w Promocji zgłoszeń w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia (Formularza zgłoszeniowego). Informacja o
przyznaniu i wysokości Nagrody zostanie przekazana Instalatorowi za pośrednictwem
wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym,
zgodnie z pkt 2.2.6. Regulaminu.
3.6. Nagrody zostaną wydane Instalatorom w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. Nagrody
zostaną wydane w formie przelewu bankowego na numer rachunku wskazany przez
Instalatora w Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 2.2.7. Regulaminu.

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji dokonanych zakupów.
Instalator jest zobowiązany na wezwanie Organizatora udostępnić oryginały faktur VAT
zakupowych zgłoszonych do Promocji.
3.8. Jeśli wskazane faktury VAT zakupowe, o których mowa w pkt 3.7. Regulaminu, nie zostaną
przekazane Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia dokonania stosownego wezwania,
Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania Nagród oraz/lub do wykluczenia
Instalatora z dalszego udziału w Promocji.
3.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z działania Instalatora
sprzecznego z Regulaminem, np. takich jak: podwójne ewidencjonowanie tych samych
zakupów, ewidencjonowanie zakupów fikcyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo
zawieszenia udziału Instalatora w Promocji. W przypadku stwierdzenia, że nieprawidłowości
wynikają z umyślnego działania Instalatora, Organizator zastrzega sobie prawo niewydania
Nagród i/lub do wykluczenia Instalatora z dalszego udziału w Promocji oraz do podjęcia
stosownych kroków prawnych.
3.10. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub anulowania wydania Nagrody, jeżeli
uzna, że dokumenty potwierdzające zakup Produktów promocyjnych dokonany przez
Instalatora budzi wątpliwości, co do swojej zgodności z prawdą. Wydanie Nagród może
zostać wstrzymane lub anulowane również wtedy, gdy Organizatorowi nie została
umożliwiona odpowiednia weryfikacja poprawności danych zawartych na fakturach
zakupowych.
3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania wydania Instalatorowi
Nagrody z przyczyn od siebie niezależnych, jak również w przypadku, gdy zostanie
stwierdzone opóźnienie Instalatora w płatności jakichkolwiek należności wobec Philips,
spółki powiązanej z Philips lub jakiejkolwiek z Hurtowni, od której Instalator uprzednio nabył
Produkty promocyjne. Informacje o ewentualnych opóźnieniach Instalatorów w
płatnościach Organizator otrzyma od Philips wraz z kopią dokumentów księgowych
stwierdzających zaległe płatności. W każdym przypadku wstrzymania wydania Nagrody z
ww. przyczyn, Instalator zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem uzasadnienia.
Wstrzymanie wydania Nagrody w Promocji trwa do chwili usunięcia ich przyczyny, np. do
chwili uregulowania przez Instalatora zaległych płatności, o czym Instalator zobowiązany
jest powiadomić Organizatora wraz z przedstawieniem dowodów dokonania zapłaty.
3.12. Niezależnie od czynności weryfikacyjnych, o których mowa w pkt 3.7. – 3.11. Regulaminu
Organizator ma prawo w każdym czasie w wybrany przez siebie sposób dokonywać
weryfikacji prawdziwości otrzymanych zgłoszeń, w tym prawdziwości danych podanych w
Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia informacji o wprowadzeniu
Organizatora w błąd przez Instalatora w celu wyłudzenia Nagrody, Organizator ma prawo
bez dalszych wyjaśnień wykluczyć takiego Instalatora z Promocji, jak również zażądać
zwrotu wszelkich uzyskanych przez takiego Instalatora Nagród, jako uzyskanych bezprawnie.
3.13. Instalatorom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród
3.14. Instalator nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
3.15. Nagrody wydane w Promocji podlegają opodatkowaniu według właściwych przepisów jako
przychód z tytułu prowadzonej działalności, który wymaga samodzielnego rozliczenia przez
Instalatora.
4.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji, mogą być zgłaszane przez Instalatorów pisemnie
(listem poleconym z dopiskiem „Ledinaire. Zobacz, że się opłaca!”) na adres Organizatora:
Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia, w którym zgodnie z Regulaminem powinno nastąpić wydanie nagrody. O
zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
4.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Instalatora, adres do korespondencji, numer
telefonu kontaktowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
4.3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Instalator zostanie
o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w
reklamacji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Organizator
może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
5.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Instalatorów są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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.
5.2. Administratorem danych osobowych Instalatorów jest Philips Lighting Poland spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150, 64-920 Piła. Dane
osobowe Instalatorów przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji
postanowień jej Regulaminu.
5.3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z
przeprowadzaniem Promocji znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.
6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Instalator w każdym czasie może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Promocji. W tym
celu powinien przesłać na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań
z dopiskiem ”Ledinaire. Zobacz, że się opłaca!” – Rezygnacja” pisemne oświadczenie o
rezygnacji z udziału w Promocji. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do udziału w Promocji osoby, która
pragnie wziąć udział w Promocji w związku ze swoją działalnością, o której mowa w 1.8.
Regulaminu. O niedopuszczeniu danej osoby do udziału w Promocji Organizator powinien
powiadomić daną osobę najpóźniej w chwili, w której Organizator byłby zobowiązany na
podstawie niniejszego Regulaminu do wydania nagrody w Promocji.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Promocji Instalatora, co do
którego poweźmie uzasadnione podejrzenia o łamanie warunków udziału w Promocji
zgodnie z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku wszelkie przyznane, a niewydane
Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
6.4. Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym
momencie trwania Promocji, bez podania przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach
zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji.

6.5. Lista Produktów promocyjnych, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu może być na
bieżąco aktualizowana przez Organizatora, a wszelkie zmiany w tym zakresie nie będą
traktowane jako zmiana Regulaminu. Zmiany w zakresie treści załącznika nr 1 do
Regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Promocji.
6.6. Promocja może zostać odwołana przez Organizatora w każdym czasie, bez podania
przyczyn. Odwołanie Promocji następuje poprzez ogłoszenie zakończenia Promocji na
stronie internetowej Promocji. Termin wcześniejszego zakończenia Promocji będzie
przypadał nie szybciej niż 5 dni od daty ogłoszenia zakończenia Promocji na stronie
internetowej Promocji.
6.7. Regulamin udostępniony jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Promocji.
Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno–
reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.8. Udział w Promocji jest dobrowolny; wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację
postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
6.9. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Instalatora nieprawdziwych,
nierzetelnych lub niekompletnych danych jak również za niedokonanie aktualizacji swoich
danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby
trzeciej, powoduje utratę prawa do nagrody przez Instalatora.
6.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość
doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów,
wiadomości e-mail i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do
Organizatora w związku z niniejszym Promocją.
6.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której Instalatorzy uczestniczą w Promocji, jak również za pośrednictwem
której Organizator kontaktuje się z Instalatorem.
6.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Instalatorów oraz
sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń za pomocą których Instalatorzy
korzystają ze strony internetowej Promocji a także ustawienia występujące u dostawców
dostępu do sieci Internet.
6.14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
6.15. W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszego Promocji właściwy będzie Sąd
powszechny według siedziby Organizatora.

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU PROMOCJI
„LEDINAIRE. ZOBACZ, ŻE SIĘ OPŁACA!”
(dalej: Aneks)
Organizator Promocji, biorąc pod uwagę postanowienia jej Regulaminu, w tym zwłaszcza pkt 6.4.
Regulaminu, postanawia wydać Aneks do Regulaminu zmieniający postanowienia związane
z okresem trwania Promocji, tj. czasem, w jakim możliwe jest kupowanie Produktów promocyjnych
oraz zgłaszanie (rejestrowanie) tych zakupów Organizatorowi.
1.

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1.1. Zmianie ulega treść pkt 1.3. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
Promocja trwa w okresie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do
wyczerpania się puli nagród przeznaczonych do wydania w Promocji (dalej: okres trwania
Promocji). W terminie od 17 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Instalatorzy mogą
dokonywać zakupów Produktów promocyjnych, natomiast rejestracji zakupów zależy
dokonać za pośrednictwem strony internetowej Promocji w okresie 14 dni od dnia
dokonania zakupu. Czynności związane z wydawaniem naród i rozpatrywaniem reklamacji
zakończą się do dnia 22 marca 2019 r.
1.2. Zmianie ulega treść pkt 2.1.a. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
W okresie od 17 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zakupią jednorazowo (tj.
stwierdzone na jednej fakturze VAT) Produkty promocyjne o łącznej wartości co najmniej
1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) netto; faktury VAT na kwoty mniejsze niż 1.000 zł
netto nie sumują się;
1.3. Zmianie ulega treść pkt 3.6. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
Nagrody zostaną wydane Instalatorom w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. Nagrody
zostaną wydane w formie przelewu bankowego na numer rachunku wskazany przez
Instalatora w Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 2.2.f. Regulaminu.

2.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2.1. Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu Promocji pozostają bez zmian. W zakresie
nieuregulowanym powyżej postanowienia Regulaminu Promocji stosuje się odpowiednio.
2.2. Pojęciom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym odrębnie w Aneksie, należy przydawać
znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.

ANEKS NR 2
DO REGULAMINU PROMOCJI
„LEDINAIRE.ZOBACZ, ŻE SIĘ OPŁACA!”
(dalej: Aneks)

Organizator Promocji, biorąc pod uwagę postanowienia jej Regulaminu, w tym zwłaszcza pkt 6.4.
Regulaminu, postanawia wydać Aneks do Regulaminu zmieniający postanowienia związane z
okresem trwania Promocji.

1. ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1.1. Zmianie ulega treść pkt 1.3. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
Promocja trwa dnia 28 lutego 2019 r. lub do wyczerpania się puli nagród przeznaczonych do
wydania w Promocji (dalej: okres trwania Promocji). W terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
Instalatorzy mogą dokonywać zakupów Produktów promocyjnych, natomiast rejestracji zakupów
zależy dokonać w okresie 14 dni od dnia dokonania zakupu za pośrednictwem strony internetowej
Promocji. Czynności związane z wydawaniem naród i rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do
dnia 2 maja 2019 r.
1.2. Zmianie ulega treść pkt 2.1.a. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
W okresie do dnia 28 lutego 2019 r. zakupią jednorazowo (tj. stwierdzone na jednej fakturze VAT)
Produkty promocyjne o łącznej wartości co najmniej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
netto; faktury VAT na kwoty mniejsze niż 1.000 zł netto nie sumują się;
1.3. Zmianie ulega treść pkt 3.6. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
Nagrody zostaną wydane Instalatorom w terminie do dnia 28 marca 2019 r. Nagrody zostaną
wydane w formie przelewu bankowego na numer rachunku wskazany przez Instalatora w
Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 2.2.6. Regulaminu.
2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2.1. Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu Promocji pozostają bez zmian. W zakresie
nieuregulowanym powyżej, postanowienia Regulaminu Promocji stosuje się odpowiednio.
2.2. Pojęciom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym odrębnie w Aneksie, należy przydawać
znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.

12NC

910503910194
912401483106
912401483104
910503910196
912401483108
910503910195
912401483107
910503910193
912401483105
910503910182
910503910183
910503910184
910503910185
911401531931
911401532131
911401532031
911401532231
910503910331
910503910332
910503910333

ZAŁĄCZNIK NR 1
LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH
Short EOC /
nr
EOC
Opis produktu
katalogowy
Home
RS049B LED-MS-40-5W871869607014799 07014799
2700-GU10 ALU 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607014799 07014799
2700-GU10 ALU 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607012399 07012399
2700-GU10 WH 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607016199 07016199
3000-GU10 ALU 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607016199 07016199
3000-GU10 ALU 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607015499 07015499
3000-GU10 WH 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607015499 07015499
3000-GU10 WH 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607013099 07013099
4000-GU10 WH 50W
RS049B LED-MS-40-5W871869607013099 07013099
4000-GU10 WH 50W
RS060B LED5-36-/830
871869607267799 07267799
PSR II WH
RS060B LED5-36-/840
871869607268499 07268499
PSR II WH
RS061B LED5-36-/830
871869607269199 07269199
PSR II WH
RS061B LED5-36-/840
871869607270799 07270799
PSR II WH
DN060B LED18S/830
871016330661299 30661299
PSU WH
DN060B LED18S/840
871016330663699 30663699
PSU WH
DN060B LED8S/830 PSU
871016330662999 30662999
WH
DN060B LED8S/840 PSU
871016330664399 30664399
WH
DN065B LED10S/830
871869938175299 38175299
PSU II WH
DN065B LED10S/840
871869938176999 38176999
PSU II WH
DN065B LED20S/830
871869938177699 38177699
PSU II WH

910503910334 871869938178399 38178399
910503910157 871869607244899 07244899
910503910156 871869607243199 07243199
910503910163 871869607250999 07250999
910503910162 871869607249399 07249399
910503910161 871869607248699 07248699
910503910160 871869607247999 07247999
910503910159 871869607246299 07246299
910503910158 871869607245599 07245599
910503910166 871869607263999 07263999
910503910165 871869607252399 07252399
910503910164 871869607251699 07251699
910503910118 871869607007999 07007999
910503910119 871869607009399 07009399
910503910293 871869938009099 38009099
910503910294 871869938010699 38010699
910503910295 871869938011399 38011399
910503910296 871869938012099 38012099
910503910297 871869938013799 38013799
910503910298 871869938014499 38014499
910503910207 871869606963900 06963900
910503910206 871869606962200 06962200
910503910205 871869606961500 06961500
910503910202 871869606959200 06959200

DN065B LED20S/840
PSU II WH
BN132C LED12S/830
PSU L1200
BN132C LED12S/840
PSU L1200
BN132C LED3S/830 PSU
L300
BN132C LED3S/840 PSU
L300
BN132C LED6S/830 PSU
L600
BN132C LED6S/840 PSU
L600
BN132C LED9S/830 PSU
L900
BN132C LED9S/840 PSU
L900
BN132Z CCPA (10 PCS)
BN133C LED6S/830 PSU
L600
BN133C LED6S/840 PSU
L600
BN060C 1xTLED16/840
L1200
BN060C 2xTLED16/840
L1200
WT060C LED18S/840
PSU L600
WT060C LED18S/840
PSU TW1 L600
WT060C LED36S/840
PSU L1200
WT060C LED36S/840
PSU TW1 L1200
WT060C LED56S/840
PSU L1500
WT060C LED56S/840
PSU TW1 L1500
SM060C LED32S/830
PSU W20L120
SM060C LED32S/840
PSU W20L120
RC060B LED32S/830
PSU W30L120
RC060B LED32S/830
PSU W60L60

910503910204 871869606960800 06960800
910503910201 871869606958500 06958500
910503910199 871869607328599 07328599
912401483175 871869938647499 38647499

RC060B LED32S/840
PSU W30L120
RC060B LED32S/840
PSU W60L60
RC065B LED32S/840
PSU W60L60 NOC
RC065B LED34S/840
PSU W60L60 OC

910930031518 871869607335399 07335399

RC125Z SC

910930031218 871869607332299 07332299

RC125Z SMB W30L120

910930031018 871869607330899 07330899

RC125Z SMB W60L60

910930031318 871869607333999 07333999

RC125Z SMB-PLC

910930031418 871869607334699 07334699

RC125Z SME-2 WH

912401483073 871869938231599 38231599
912401483074 871869938232299 38232299
912401483075 871869938233999 38233999
912401483077 871869938235399 38235399
912401483076 871869938234699 38234699
912401483078 871869938236099 38236099
912401483142 871869938488399 38488399
912401483117 871869938412899 38412899
912401483143 871869938490699 38490699
912401483118 871869938413599 38413599
912401483141 871869938486999 38486999
912401483116 871869938411199 38411199
912401483114 871869938406799 38406799
912401483115 871869938408100 38408100
912401483205 871869938824999 38824999

WL060V LED11S/830
PSU II WH
WL060V LED11S/840
PSU II WH
WL060V LED17S/830
PSU II WH
WL060V LED17S/830
PSU MDU II WH
WL060V LED17S/840
PSU II WH
WL060V LED17S/840
PSU MDU II WH
BVP105 LED25/840
PSU VWB100 MDU
BVP105 LED25/840 PSU
VWB100
BVP105 LED45/840
PSU VWB100 MDU
BVP105 LED45/840 PSU
VWB100
BVP105 LED9/840
PSU VWB100 MDU
BVP105 LED9/840 PSU
VWB100
BVP106 LED100/740
PSU VWB100
BVP106 LED200/740
PSU VWB100
BN012C LED10/NW
L600 G2

912401483204 871869938822599 38822599

BN012C LED20/NW
L1200 G2

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych uczestników promocji (Instalatorów) pn. „Ledinaire.
Zobacz, że się opłaca!” („Promocja”), będących osobami fizycznymi jest Philips Lighting
Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150, 64920 Piła. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych,
napisz e-mail na adres: privacy.lighting@signify.com lub wyślij list na adres: Philips Lighting
Poland sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

2.

Twoje dane osobowe jako uczestnika Promocji przetwarzane są w celu przeprowadzenia
Promocji i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań
organizatora Promocji wobec jego uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania
Promocji.

3.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Promocji. Niepodanie
danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.

4.

Twoje dane osobowe są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: Organizatorowi
Promocji (Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), któremu administrator
powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Promocji, a także innym
podmiotom, przy pomocy których przeprowadzana jest Promocja (podwykonawcy), np.
dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz usługi
prawne itp. Twoje dane ujawniane są innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia Promocji Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy
komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom
zaangażowanym
w przeprowadzanie Promocji ujawniane są tylko niezbędne dane.

5.

Dla obsługi Promocji prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.ledinairepromocja.pl. Dane uczestników Promocji i użytkowników jego strony internetowej
uzyskujemy bezpośrednio od nich samych, przede wszystkim podczas zgłaszania udziału w
Promocji. Ponadto, przetwarzamy również dane o użytkownikach strony internetowej
Promocji dotyczące:
5.1. informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej (jeżeli wyrażą zgodę na pliki
cookies – więcej informacji znajdziesz poniżej);
5.2. numeru IP, z którego komunikują się ze stroną internetową Promocji;
5.3. informacje o urządzeniu, z którego korzystają ze strony internetowej Promocji, w tym
o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu).

6.

Czym są pliki cookies? To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet,
przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować
sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia
akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak
możliwości prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w tym zwłaszcza dokonania
zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących
celach:

6.1. weryfikacja połączenia między użytkownikami a naszym serwerem – strona
internetowa nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących
poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
6.2. prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie
tych samych treści,
6.3. obsługa formularzy – zabezpieczenie strony internetowej Promocji przed działaniem
robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania
zawartości ww. strony),
6.4. statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin strony internetowej
Promocji.
Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony Promocji, które uzyskujemy za
pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej
zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
7.

Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Promocji jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:
7.1. dla celów związanych z przeprowadzaniem Promocji dane osobowe uczestników
Promocji przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału
w Promocji. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłyną 3 lata od powstania
roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania
i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to
niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
7.2. w każdym przypadku dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane
przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ
administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8.

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
8.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
8.2. prawo do poprawiania danych;
8.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
8.4. prawo do żądania usunięcia danych;
8.5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem: Philips Lighting Poland
sp. z o. o. – pod adresem e-mail privacy.lighting@signify.com lub wyślij list na adres: Philips
Lighting Poland sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa z dopiskiem „Dane
osobowe”.
Na powyższe dane kontaktowe możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub
sytuacja, z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy odnośnie tego, czy na pewno jest
zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim

przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane
zagadnienie.
9.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś
podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające
Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10.

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do
tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść
wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np.
w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla
potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś
sprzeciw. Aby zgłosić swój sprzeciw, skontaktuj się z administratorem Philips Lighting Poland
sp. z o. o. – pod adresem e-mail privacy.lighting@signify.com lub wyślij list na adres: Philips
Lighting Poland sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa z dopiskiem „Dane
osobowe”.

