
REGULAMIN PROMOCJI
 

STOLLAR Summer Promo
 

§ 1 Organizator Promocji 
 

Promocja pod nazwą STOLLAR Summer Promo, zwana dalej Promocją, prowadzona jest przez
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna, z siedzibą ul. Północna 50A, 16-400 w

Suwałkach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000373250, posiadającą
numer identyfikacji podatkowej NIP: 844-233-87-92 zwaną dalej Organizatorem 

 
§ 2 Definicje

 
1 Regulaminem jest niniejszy regulamin promocji.
2 Promocją jest promocja pod nazwą STOLLAR Summer Promo. która jest przeprowadzana i

nadzorowana przez Organizatora.
3 Partnerem  jest  każda współpracująca  z  STOLLAR Systemy Okienne  Godlewska  Spółka

Jawna  firma  /spółka  prawa  handlowego,  jednoosobowa  działalność  gospodarcza,  spółka
cywilna/, posiadająca podpisaną aktualną umowę o współpracy 

4 Uczestnikiem jest podmiot spełniający łącznie poniższe kryteria:
● w czasie trwania Promocji dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w promocji;
● jest partnerem 
● nie jest pracownikiem Organizatora;
● nie jest członkiem rodziny (tj. wstępnym, zstępnym lub małżonkiem) pracownika Organizatora;
● posiada  adres  do  doręczeń  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  pod  którym  odbiera

przesyłki poczty kurierskiej;
6 Czas trwania Promocji - okres wskazany w §4, w którym prowadzona jest Promocja;
7 Zamówienie - potwierdzone do realizacji zlecenie, do którego Uczestnik dokonał wpłaty 40%

zadatku lub opłacił 100% wartości w dniu zamówienia;
8 Zestaw plażowy – zestaw składający się z leżaka plażowego, kocyka piknikowego, okularów

przecisłonecznych oraz piłki plażowej 



§ 3 Postanowienia ogólne

1 Regulamin określa  warunki  uczestnictwa i  prowadzenia  Promocji,  nagrody przewidziane w
Promocji i zasady ich odbioru oraz postępowanie reklamacyjne.

2 Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a
jego postanowienia stają się dla Organizatora i Uczestnika wiążące w chwili dokonania przez
Uczestnika zgłoszenia do Promocji.

3 Promocja jest organizowana w celu promowania zakupu stolarki PVC w systemie

1 Wariant : 
STOLLAR SMOOVIO

2 Wariant : 
STOLLAR HST ENERGO

4 Promocja, przeprowadzana jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1 Promocja trwa od dnia  02.08.2021 do dnia  31.08.2021 roku i jest to ostatni dzień, w którym
Uczestnik Promocji po spełnieniu wszystkich warunków, może uzyskać prawo do otrzymania
Nagrody;

2 Złoszenia  może  dokonać  partner,  a  także  pracownik upoważnionym  przez  partnera  do
zgłoszenia w Promocji w terminie wskazanym w pkt 1 

3 W terminie wskazanym w § 4, pkt.1 należy zgłosić chęć udziału w Promocji, informując o tym
swojego Opiekuna z ramienia firmy Stollar.

4 Wymogiem  udziału  w  Promocji  jest  stworzenie  przez  Uczestnika  ekspozycji  w  postaci
rozlokowania w widocznym i dostępnym miejscu Zestawu plażowego / dostarczanego przez
Organizatora/, a także umieszczenie plakatów dot. prowadzonej Promocji

5 W czasie trwania promocji Uczestnik powinien dokonać zakupu stolarki okiennej w systemie 

1 Wariant:
STOLLAR SMOOVIO

2 Wariant:
STOLLAR HST ENERGO

6 W przypadku spełnienia warunków Promocji,  Uczestnik do każdego zamówienia złożonego
począwszy  od  daty  zgłoszenia  będzie  mógł  przekazać  swojemu  Klientowi  detalicznemu
Zestaw plażowy oraz nagrodę wg własnego wyboru Klienta detalicznego w postaci:
 
400 zł netto zniżki 

myjkę do okien Karcher WV5 Premium Non Stop 



7 Zakup  netto  liczony  jest  wyłącznie  od  faktur  zapłaconych  w  terminie  z  uwzględnieniem
sprzedaży po korektach;

8 Jedno  potwierdzone  do  realizacji  zamówienie  może  być  przypisane  tylko  do  jednego
uczestnika promocji;

9 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad oraz okresu trwania promocji

§ 5 Nagrody i ich odbiór

1. Nagrody wysyłane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia promocji. Nagrody
dostarczane są za pośrednictwem wybranej przez Organizatora poczty kurierskiej na adres
wskazany  przez  Uczestnika  w  zgłoszeniu  do  udziału  w  Promocji.  Uczestnik  nie  ponosi
kosztów dostawy nagród;

2 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią;
3 Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.  Uczestnik  nie ma prawa żądania wypłaty

jakiejkolwiek  kwoty  ekwiwalentu  pieniężnego  zamiast   nagrody.  Uczestnik  nie  ma  prawa
żądania od Organizatora wymiany otrzymanej nagrody na inny egzemplarz;

4 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  zwycięzcy
nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. Zryczałtowany podatek
dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza
2 000,00 zł brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej
działalności. Zgodnie z regulaminem Promocji w ramach której Uczestnik otrzymał nagrodę,
podatek od nagrody pokrywa Uczestnik Promocji;

§ 6 Zasady postępowania reklamacyjnego/gwarancyjnego

1 Organizator  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  nagród  wolnych  od  wad,  jeśli  dostarczona
nagroda  ma  wadę  Organizator  nie  jest  odpowiedzialny  względem  Uczestnika  za  jej
wystąpienie;

2 Procedura  reklamacyjna/gwarancyjna  odbywa  się  według  zasad  wskazanych w karcie
gwarancyjnej  zamówionego  produktu  oraz  obowiązujących  przepisach  prawa,  w
szczególności  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

3 Reklamacje / roszczenia gwarancyjne  należy zgłaszać w formie mailowej na adres wskazany
w karcie  gwarancyjnej  produktu będącego nagrodą lub  osobiście  w stacjonarnym punkcie
obsługi / sprzedaży 

4 Po otrzymaniu nagrody zaleca się sprawdzenie (w  miarę  możliwości) czy przesyłka nie nosi
śladów zniszczenia oraz czy jest ona zgodna z zamówieniem (w miarę możliwości).  Jeżeli
Uczestnik  stwierdzi  uszkodzenia  przesyłki  w  chwili  jej  dostarczenia,  zaleca  się,  w  celu
przyspieszenia procedury reklamacyjnej / gwarancyjnej niezwłoczne sporządzenie pisemnego
protokołu w  obecności kuriera doręczającego przesyłkę i odmówienie odbioru nagrody;

§ 7 Ochrona danych osobowych

1 Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002r.  o
świadczeniu usług drogą elektroniczną a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady  (UE) 2016/679 z 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, na potrzeby przeprowadzenia Promocji, oraz dostarczenia i
realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników;

2 Administratorem   danych   osobowych   w   rozumieniu   ustawy   z   dnia   29   sierpnia  
1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych  w  ramach  niniejszej  promocji  jest
Organizator;

3 Uczestnicy mają prawo wglądu do treści  swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Prawo  to  może  być  wykonywane  poprzez  przesłanie  odpowiedniego  wniosku  w  formie
pisemnej na adres Organizatora;

4 Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są traktowane jako poufne i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych;

5 Uczestnicy  Promocji  mają  ma  prawo  dostępu  do  danych,  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania.  Prawo  to  może  być  wykonywane  poprzez   przesłanie
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora;

6 Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest  dobrowolne,  choć konieczne do
wzięcia udziału w Promocji;

7 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  uczestnika  Promocji
niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację;

8 Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa;

9 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora;
10 Uczestnik  ma  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania,  a  

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.  Skorzystanie prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody;

11 Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
12 Po zakończeniu  Promocji,  nie  później  jednak  niż  w terminie  90 dni  od jego  zakończenia,

wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Promocji zostaną poddane anonimizacji;
13 Uczestnik   promocji   może   w   każdej   chwili   skasować  swoje  dane  z  bazy  danych

administratora;

§ 8 Postanowienia końcowe

1 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Kierowników Regionalnych oraz w BOK
firmy STOLLAR;

2 Regulamin nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
3 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i  wszelkie jego postanowienia powinny być

interpretowane zgodnie z tym prawem. W przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego
Regulaminu  pozostaje  sprzeczny  z  przepisami  powszechnie  obowiązującego  prawa,
zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy,  co  nie  wpływa  na  ważność  pozostałych
postanowień Regulaminu;

4 Ostateczna interpretacja regulaminu promocji należy wyłącznie do firmy STOLLAR Systemy
Okienne Godlewska Spółka Jawna;


