REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wellness Ball za 1 zł”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą
„Wellness Ball za 1 zł” („Akcja promocyjna, Akcja”).

2.

Akcja promocyjna dotyczy zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym na zasadach
określonych w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące
znaczenie:
1) Organizator – ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000404795 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-236-00-60, REGON 140505088,
kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony;
2) Sklep internetowy – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem
www.technogympolska.pl,
3) Showroom – sklep stacjonarny Technogym znajdujący się w Warszawie, Plac Trzech
Krzyży 3;
4) Regulamin – niniejszy regulamin;
5) Towary Promocyjne – towary wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu
sprzedawane przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej
www.technogympolska.pl, w Showroomie oraz za pośrednictwem przedstawicieli
handlowych Technogym.
6) Uczestnik – klient Organizatora spełniający warunki określone w § 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 3. Okres obowiązywania Akcji promocyjnej
Akcja promocyjna trwa od godz. 00:00 w dniu 9.04.2021 r. do odwołania przez Organizatora
lub do wyczerpania Towarów Promocyjnych tj. piłek Wellness Ball Active Sitting. Informacja
o odwołaniu akcji lub wyczerpaniu zapasów zostanie opublikowana na stronie
technogympolska.pl
§ 4. Zasady Akcji promocyjnej
1.

Uczestnikiem Akcji promocyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, może być każdy kto spełni
łącznie trzy warunki:

a) nabędzie od Organizatora dowolne produkty z oferty o łącznej cenie minimum 7000 zł
brutto (słownie: siedem tysięcy złotych brutto) w okresie trwania Akcji za
pośrednictwem strony internetowej www.technogympolska.pl, w Showroomie
Organizatora oraz za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Technogym,
b) będzie to pierwsze zamówienie danego klienta u Organizatora akcji,
c) zapisze
się
do
newslettera
Technogym
pod
adresem:
https://technogympolska.pl/newsletter, potwierdzi swój zapis poprzez kliknięcie w link
otrzymany drogą mailową i przekaże informację o dokonaniu zapisu drogą mailową lub
telefoniczną Organizatorowi wraz z podaniem adresu e-mail.
2.
3.

4.
5.

Uczestnikiem nie mogą być pracownicy zatrudnieni przez Organizatora, osoby
współpracujące z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wskazanych osób.
Uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w paragrafie 4 ptk 1, jest uprawniony
do zakupu 1 sztuki Towaru promocyjnego (piłki Wellness Ball Active Sitting) w cenie 1 zł
brutto (słownie: jeden złoty brutto). Piłka może być wydana w powyższej cenie wyłącznie
na pierwsze zamówienie danego klienta. Fakt ten będzie weryfikowany przez Organizatora
w bazie danych na podstawie danych do faktury/paragonu.
W przypadku zamówienia na kwotę będącą wielokrotnością 7000 zł brutto, Uczestnikowi
nadal przysługuje 1 sztuka Towaru promocyjnego (Wellness Ball Active Sitting) w cenie 1
zł.
Do zwrotu produktu w przypadkach innych niż niezgodność towaru z umową uprawnieni
są jedynie Uczestnicy, którzy:
a) są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w przypadku zawarcia
umowy sprzedaży na odległość na zasadach określonych w odpowiednich przepisach
prawa, a w przypadku Sklepu internetowego www.technogympolska.pl - na zasadach
określonych w jego regulaminie.
b) osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.
7.

W przypadku zwrotu zakupionego produktu, uczestnik jest zobowiązany również do zwrotu
Towaru promocyjnego - piłki Wellness Ball Active Sitting.
Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać mailowo na adres:
technogym@itpsa.pl lub przesyłać pocztą tradycyjną do Organizatora na adres: ITP S.A.
Plac Trzech Krzyży 3, 05-535 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Akcja Jesienne oferty
specjalne w czasie trwania Akcji oraz w terminie 21 dni od zakończenia Akcji promocyjnej.

8.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe
Uczestnika Akcji niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora (tj. imię,
nazwisko, adres korespondencyjny lub adres email).

9.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od
daty ich otrzymania. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnik Akcji otrzyma na
podany przez siebie adres e-mail lub w formie listu poleconego na wskazany adres
korespondencyjny.
§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Domaniewska 37, 02– 672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, NIP:
5252360060, REGON: 140505088.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Radtke, z którym można
się skontaktować drogą elektroniczną: iod@itpsa.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem
umowy sprzedaży oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Administrator będzie przetwarzać dane również w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach realizacji Akcji oraz celach
statystycznych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także spełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może
skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wspólnicy i pracownicy Administratora
oraz spółek z grupy kapitałowej, w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie
upoważnienia, a także podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celów
wskazanych w ust. 3 powyżej.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane przez okres trwania Akcji
promocyjnej, a po jej zakończeniu w zależności od celu przetwarzania – przez okres
przedawnienia roszczeń, przez okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa lub do
czasu wyrażenia sprzeciwu.
8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnicy mają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne
lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Akcji promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki Akcji
określone w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, w
Showroomie oraz na stronie internetowej www.technogympolska.pl.

3. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w
przypadku:
1) zmiany przepisów prawa;
2) przyczyny organizacyjne, w szczególności:
a) wydłużenie Akcji,
b) konieczność skrócenia Akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora,
c) zmiany w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności w postaci zmian
jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów Promocyjnych, wprowadzania
nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem
umów),
d) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora,
e) zmiany w zakresie sposobów płatności,
f) zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
g) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu Organizatora.
4. Zmiany Regulaminu pozostaną bez wpływu na prawa Uczestnika nabyte przed wejściem w
życie tych zmian.
5. Zmieniony
Regulamin
zostanie
ogłoszony
na
stronie
internetowej
www.technogympolska.pl.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2021 r.

Załącznik nr 1 – Wykaz Towarów Promocyjnych
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