Regulamin Promocji
obowiązuje od dnia 15.11.2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej.
2. Organizatorem Promocji jest: Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 11,
43-100 Tychy, NIP: 6461011186, wysokość kapitału zakładowego: 2 477 760,00 zł, KRS:
0000129102 - Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, zwany dalej Organizatorem.
3. Promocja trwa od 15.11.2021 do 31.12.2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
§ 2 Warunki Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być Konsument, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
dokonujących zakupu produktów, o których mowa w ust. 3 poniżej, w jednym z salonów
objętych promocją, określonych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, na warunkach
opisanych niniejszym Regulaminem.
2. Promocja obowiązuje w następujących salonach sprzedaży:
a. Multi-Form w Przemyślu, ul. Zielińskiego 14.
b. Progress Design w Poznaniu, ul. świętego Michała 65,
c. Multi-Form w Tychach, ul. Filaretów 31,
d. Multi-Form w Pszczynie, ul. Cieszyńska 36,
e. Multi-Form w Wodzisławiu Śląskim, ul. Łużycka 1,
f. Multi-Form we Wrocławiu, ul. Paprotna 8,
g. Multi Design w Tychach, ul. Metalowa 4
h. Multi Design w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 63
3. W ramach Promocji każdy Uczestnik może zakupić:
a. skrzydło Campa w kolorze dąb wiosenny w cenie 489,00 zł brutto/szt.
b. skrzydło Gama w kolorze orzech w cenie 249,00 zł brutto/ szt
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i upustami.
§ 3 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator. We wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się
z
Administratorem
poprzez
wysłanie
wiadomości
na
adres
e-mail:
dane_osobowe@multiform.pl lub na adres siedziby Administratora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

a. organizacji, realizacji i rozliczenia Promocji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
gdzie istotnym interesem Administratora jest marketing własnych produktów
i usług;
b. księgowo-podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c. związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, jak również dochodzenia
i obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych;
b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń, a także przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez administratora danych
osobowych. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym, dane osobowe będą
usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
prawo do jej wycofania w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przez jej wycofaniem;
c. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób
niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Treść regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji w salonach sprzedaży,
wskazanych w pkt. 2 § 2.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści
niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

