
REGULAMIN PROMOCJI EG System Sp. z o.o. Sp.k.–  Hulajnoga dla klientów EG System 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „Hulajnoga dla klientów EG System ” zwanej 

dalej: „Promocją” 
1.2. Organizatorem Promocji jest: EG SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 

w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000347100, NIP 5213552105, REGON 142192802, ul. Domaniewska 44, 02-672 
Warszawa, zwana dalej: "Organizatorem".  

1.3. W Promocji udział może wziąć każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, która spełnia postanowienia i warunki Regulaminu Promocji.  

1.4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy ani członkowie organów i przedstawiciele Organi-
zatora.   

1.5. Nagroda – hulajnoga o wartości około 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto (dalej także Hulajnoga lub Nagroda) 
przekazywana Uczestnikom na zasadach określonych w Regulaminie.  

2. CZAS TRWANIA I OBSZAR NA KTÓRYM PRZEPROWADZA BĘDZIE PROMOCJA 
2.1. Liczba nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 100 sztuk Hulajnóg.  
2.2. Promocja rozpoczyna się z dniem 29.10 2022 roku i trwa do dnia 31.12. 2022 roku lub do wyczerpania puli nagród. 
2.3. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie całego kraju we wszystkich jednostkach Organizatora prowadzących 

sprzedaż. 

3.  WARUNKI UCZESTNICTWA  
3.1. Promocją objęte są transformatory suche żywiczne, dostępne w ofercie handlowej Organizatora (dalej 

Transformatory). Za jeden Transformator o wartości co najmniej 15 000 EUR przysługuje jedna Nagroda.  
3.2. Za Uczestnika Promocji uznawana jest osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która w okresie Promocji dokona zakupu co najmniej jednego Transformatora o wartości netto nie 
niższej niż 15 000 EUR, w punkcie lub u przedstawiciela Organizatora.  

3.3. Dowodem dokonanego zakupu jest faktura VAT wystawiona w okresie Promocji, z wyłączeniem faktur zaliczkowych.  
3.4. Do otrzymania Nagrody upoważniony jest każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie następujące 

warunki: 
a) dokona zamówienia na Transformator o wartości  nie niższej niż 15 000 EUR netto za jeden Transformator,  
b) dokona zapłaty za zamówienie,  
c) wskaże osobę upoważnioną do odbioru Nagrody i dane adresowe pod jaki ma być wysłana Nagroda. 

3.5. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych 
w pkt 3.4 niniejszego Regulaminu.   

3.6. Dla uniknięcia wątpliwości: 
3.6.1.  Organizator wskazuje, że Uczestnik otrzyma jedną Hulajnogę za każdy zakupiony Transformator o wartości co 
najmniej 15 000 EUR netto , na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, przy czym w przypadku gdy zakup 
obejmował będzie kilka Transformatorów o wartości jednostkowej niższej niż 15 000 EUR netto Nagroda nie będzie 
należna, nawet w sytuacji gdy łączna wartość zakupu będzie przekraczała kwotę 15 000 EUR netto,  
3.6.3. w przypadku odstąpienia przez konsumenta w rozumienia art. 23 (1) k.c. od umowy zakupu Transformatorów w 
trybie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania 
Hulajnogi, zaś w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zakupu Transformatorów w części  tylko o tyle, o 
ile spełnione będą warunku Promocji wskazane w punkcie 3.4. powyżej.  

3.7. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup Transformatorów na warunkach standardowych tj. takich, które nie 
uwzględniają dodatkowych warunków specjalnych typu rabaty powyżej 18%, przyspieszone terminy dostawy, 
wydłużone czasy gwarancji. 

4.  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD PROMOCYJNYCH  
4.1. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora osobiście lub pisemnie (drogą elektron-

iczną lub listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika). Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w ter-
minie do 30 dni od daty doręczenia Uczestnikowi zamówionych Transformatorów.   

4.2. W każdym terminie do chwili otrzymania Nagrody Uczestnik może zgłosić Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z 
prawa do Nagrody.  

4.3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub wymianie na inne nagrody. 
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany Nagrody na inną o tej samej lub wyższej 

wartości.  
4.5. Nagroda może zostać przekazana Uczestnikowi lub wskazanej przez niego osobie po wcześniejszym uzgodnieniu ter-

minu odbioru, w siedzibie Organizatora albo za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.  
4.6. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik lub jego upoważniony przedstawiciel ma obowiązek sprawdzić, czy przekazywana 

mu Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń lub też czy nie jest dotknięta innymi wadami. W przypadku ich stwierdzenia 
należy natychmiast o ich wykryciu powiadomić Organizatora lub pracownika firmy kurierskiej doręczającej Nagrodę. 

5. REKLAMACJE 



5.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji  mogą być zgłaszane w okresie trwania Promocji oraz przez 30 dni od daty 
jej zakończenia:  
a) w formie pisemnej na adres ul Domaniewska 44, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Hulajnoga dla Klientów EG SYS-
TEM – reklamacja”, 
b) w formie mailowej na adres realizacja@egsystem.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości -  „Hulajnoga dla Klientów 
EG SYSTEM - reklamacja”. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres składającego ją Uczestnika, jak również dokładny opis i 
wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.  

5.3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania 
reklamacji odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany przez Uczestnika. 
Organizator informuje też Uczestnika składającego reklamację o możliwościach pozasądowego dochodzenia swoich 
roszczeń, takich jak mediacja czy polubowne sądy konsumenckie.  

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
6.1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników określone w punkcie 5.2. poniżej konieczne do realizacji przez 

Organizatora postanowień Regulaminu wyłącznie na podstawie przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) lub zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO) lub w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych in-
teresów realizowanych przez Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Organizator przetwarza dane os-
obowe Uczestników w szczególności w celu prawidłowego wykonania obowiązków Organizatora określonych w Regu-
laminie, przyjęcia Zgłoszeń, przekazania Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji. 

6.2. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika: 
a) imię i nazwisko,  
b) adres,  
c) numer telefonu,  
d) adres e-mail. 

6.3. Organizator w odniesieniu do Uczestnika składającego reklamację przetwarza następujące dane osobowe:  
a) imię i nazwisko,  
b) adres,  
c) numer telefonu,  
d) adres e-mail. 

6.4. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Promocji jest równoznaczne z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych i 
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest niezbędne do 
przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie.  

6.5. Organizator jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje Uczestnika, iż: 
a) jego dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Promocji oraz wzięcia 
udziału przez Uczestnika w Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przez Uczestnika, 
którego dane osobowe dotyczą oraz zgoda Uczestnika;  
b) dane osobowe Uczestników Promocji przetwarza będą także dla celów rozliczenia należnego podatku dochodowego, 
zachowania dokumentacji Promocji do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. 
Odmowa podania danych osobowych przez takiego Uczestnika może uniemożliwić wydanie Nagrody; 
c) jego dane osobowe po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Promocji lub wydaniu i dokonaniu ro-
zliczenia Nagrody zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich przechowania Organizator będzie zobowiązany na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;  
d) jego dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji oraz 
przekazania Nagrody oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Pro-
mocji; 

6.6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6.7. Organizator powołał inspektora danych osobowych, z którym Uczestnik może się skontaktować pod adresem  adminis-
trator@egsystem.pl 

6.8.  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna, iż przetwarzanie 
jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6.9. W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony jego danych osobowych, 
Uczestnik przesyła stosowny wniosek z żądaniem na adres Organizatora, tj. Ul Domaniewska 44, 02-672 Warszawa_. 

6.10. Organizator jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na 
piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadze-
niem Promocji. 

6.11. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora jego danych 
osobowych w celach, o których mowa w niniejszym punkcie. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie 
trwania Promocji, Organizator, uwzględniając takie żądanie, wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Promocji. 

6.12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby częściowo 
nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Promocji. 
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

7.1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. Ewentualne spory 
związane z realizacja niniejszego Regulaminu rozstrzygać będą sady właściwe dla siedziby Organizatora.        

7.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Promocji dostępne są w siedzibie Organi-
zatora oraz na stronie internetowej www.egsystem.pl.  

7.3. Promocja nie jest łączona z innymi ofertami specjalnymi.  
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji.
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