Regulamin Promocji „1000 nagród do zdobycia. Możesz Więcej z Wavin 2021. Kupuj produkty
Wavin i odbieraj nagrody. Promocja dla instalatorów.”
(dalej: Regulamin)
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§1.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „1000 nagród do zdobycia.
Możesz Więcej z Wavin 2021. Kupuj produkty Wavin i odbieraj nagrody. Promocja dla
instalatorów.”, zwanej dalej Promocją.
Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży Produktów promocyjnych i budowanie marki Organizatora
Promocji.
Organizatorem Promocji jest WAVIN Polska S.A. z siedzibą w Buku (64-320) przy ul. Dobieżyńskiej
43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
00000515160 (akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy), NIP: 7880008752, REGON: 630517296, kapitał zakładowy w
wysokości 113.000.000,00 zł wpłacony w całości.
Promocja trwa od dnia 15 września 2021 roku do wyczerpania zapasów nagród, nie dłużej niż do
dnia 30 października 2021 roku.
Promocja prowadzona jest w wybranych punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów
Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Produkty promocyjne:
a) Systemy instalacji sanitarnych Wavin Tigris (rura PE-Xc/Al./PE + kształtki Wavin Tigris K1, M1,
K5, M5 we wszystkich średnicach);
b) Rura do ogrzewania podłogowego PE-RT/EVOH/PE-RT (indeks: 3072413; 3072414; 3087900;
3087901; 3087902; 3087903);
c) System sterowania ogrzewaniem podłogowym Sentio;
d) System kanalizacji niskoszumowej SiTech+.
Uczestnikiem Promocji może być: przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),
który w dniu przystąpienia do Promocji i w okresie trwania Promocji prowadzi zarejestrowaną
działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wykonawstwa instalacji
sanitarnych i grzewczych, nabywający Produkty promocyjne Organizatora określone w §1 punkt 6
Regulaminu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, który spełnia warunki określone
w Regulaminie.
W Promocji nie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży produktów
Organizatora.
Informacje na temat Promocji rozpowszechniane będą poprzez stronę internetową
www.wavin.pl/mozesz-wiecej/1000-nagrod, portale społecznościowe, przez przedstawicieli
Organizatora, materiały multimedialne i drukowane zamieszczone w wybranych punktach
handlowych na terenie Rzeczypospolitej prowadzących sprzedaż Produktów promocyjnych.

§2.
Zasady udziału w Promocji
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a) Posiadanie przez Uczestnika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w
przeglądarkę internetową (Mozilla, Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer, MS
b) Zakup produktów promocyjnych Organizatora wymienionych w §1 punkt 6;
c) Rejestracja zgłoszenia na stronie www.wavin.pl/mozesz-wiecej/1000-nagrod. Podczas
zgłoszenia Uczestnik podaje następujące dane: firma przedsiębiorcy, adres firmy (ulica, kod
pocztowy, miasto), numer NIP firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub reprezentanta
(przedstawiciela) przedsiębiorcy, adres e-mail i numer telefonu, oraz wybraną nagrodę (w
przypadku wyboru kurtki także kolor i rozmiar). W zgłoszeniu Uczestnik załącza także dowód
zakupu produktów promocyjnych (faktura VAT);
d) Akceptacja postanowień Regulaminu;
e) Potwierdzenie dokonania zgłoszenia poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany do
Uczestnika na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

§3
Nagrody
Nagrodami w Promocji są:
a) Kurtki wielofunkcyjne Regatta oznakowane dodatkowo przez Wavin. Zdjęcia nagród, dodatkowe
oznakowanie przez Wavin, tabela rozmiarów, jak i charakterystyka nagrody podane są w
załączniku nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo nagrody będą dostępne do wglądu u przedstawicieli
handlowych Organizatora. Pula nagród wynosi 700 sztuk (rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL). Tabela
rozmiarów podana jest także na www.wavin.pl/mozesz-wiecej/1000-nagrod.
b) Scyzoryki Victorinox – pula nagród wynosi 300 sztuk.
c) Czapka zimowa z logo Możesz Więcej z Wavin – pula nagród wynosi 300 sztuk.
d) W przypadku wyczerpania puli nagród wymienionych w punktach a) i b) powyżej Organizator
poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie informacji o wyczerpaniu puli nagród na stronie
www.wavin.pl/mozesz-wiecej/1000-nagrod. Informacja o wyczerpaniu puli nagród wymienionych
w punkcie c) powyżej dostępna będzie u przedstawicieli handlowych Organizatora podczas Dni z
Wavin.
§4
Zasady przyznawania nagród
1. Za zakup produktów promocyjnych Organizatora wymienionych w §1 punkt 6 za kwotę 4000 zł
netto po rabacie Uczestnik może otrzymać kurtkę Regatta, o której mowa w §3 lit. a), przy czym
zakup na kwotę 4000 zł netto po rabacie może być rozłożony na maksymalnie dwa zakupy, dające
łącznie kwotę 4000 zł netto po rabacie w okresie trwania Promocji. Jednorazowy zakup produktów
promocyjnych Organizatora wymienionych w §1 punkt 6 za kwotę 4000 zł netto podczas Dnia Z
Wavin uprawnia dodatkowo do obioru czapki z logo Możesz Więcej z Wavin. Lista Dni z Wavin
dostępna jest na stronie https://www.wavin.com/pl-pl/mozesz-wiecej/dni-z-wavin. Czapka zimowa
dostępna jest do wglądu u przedstawicieli handlowych Organizatora podczas Dni z Wavin.
2. Za jednorazowy zakup produktów promocyjnych Organizatora wymienionych w §1 punkt 6 za kwotę
1000 zł netto po rabacie Uczestnik może otrzymać scyzoryk, o którym mowa w §3 lit. b).
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest:
a) Spełnienie warunków udziału w Promocji, zwłaszcza określonych w §1 punkt 7 oraz §2;
b) Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na www.wavin.pl/mozeszwiecej/1000-nagrod, w szczególności podanie danych: firma przedsiębiorcy (nazwa firmy),
adres firmy (ulica, kod pocztowy, miasto), numer NIP firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub
reprezentanta (przedstawiciela) przedsiębiorcy, adres e-mail i numer telefonu, oraz wybraną
nagrodę (w przypadku wyboru kurtki także kolor i rozmiar);
c) Załączenie w zgłoszeniu dowodu zakupu produktów promocyjnych (faktura VAT);
d) Akceptacja warunków Regulaminu;
e) Potwierdzenie dokonania zgłoszenia poprzez kliknięcie linku potwierdzającego zgłoszenie
wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji.
4. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik może także wyrazić dobrowolną zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych na podany numer telefonu w formie kontaktu
telefonicznego/SMS/MMS. Poprzez informacje handlowe rozumie się informacje dotyczące
produktów Organizatora, usług, zmian w ofercie, informacje o wydarzeniach firmowych,
organizowanych szkoleniach i konferencjach oraz promocjach i konkursach dotyczących
produktów Organizatora.
5. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora pod kątem spełnienia założeń Regulaminu,
zwłaszcza §1 punkt 7 oraz §2, a także §4 punkt 3.
6. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez
Organizatora.
7. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 nagrody w okresie Promocji, niezależnie od tego
jakie nagrody wybierze. Wybór każdej nagrody wymaga każdorazowo wypełnienia formularza
rejestracyjnego.
8. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika na podany w zgłoszeniu adres firmy firmą kurierską lub
pocztą lub zostanie dostarczona do Uczestnika przez przedstawiciela handlowego Organizatora,
w okresie 21 dni od dokonania zgłoszenia.
9. Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów, przy czym zapas nagrody w danym rozmiarze i/lub
kolorze może wyczerpać się w innym czasie. W przypadku braku dostępności kurtki w wybranym
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przez Uczestnika rozmiarze i/ lub kolorze Uczestnik będzie mógł wybrać kurtkę w innym rozmiarze/
kolorze lub inną nagrodę, pod warunkiem, że będą one jeszcze dostępne.
Po otrzymaniu przez Uczestnika Nagrody nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną Nagrodę,
w szczególności w przypadku kurtki nie ma możliwości wymiany kurtki na kurtkę w innym kolorze
i/lub rozmiarze.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami i konkursami organizowanymi w tym okresie przez
Organizatora, w szczególności trwającymi w tym samym czasie promocją „Zasubskrybuj
otrzymywanie informacji handlowych od Wavin i odbierz upominek gratis. Promocja dla
instalatorów”.
§5.
Warunki reklamacji
Wszelkie reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na
piśmie wysyłając list polecony na adres Organizatora - Wavin Polska S.A. lub pocztą elektroniczną
na adres kontakt.pl@wavin.com, przez cały czas trwania Promocji, jednak najpóźniej do dnia 30
listopada 2021 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po
powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.
Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na adres e-mail lub w inny
sposób wskazany przez Uczestnika.
Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego reklamację,
miejsce zakupu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie
Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
Organizator ma obowiązek dostarczyć Nagrody wolne od wad.
Organizator nie udziela gwarancji na Nagrody.
Organizator ani Uczestnik nie będą ponosić odpowiedzialności wobec siebie za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim
będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.
W związku z Promocją, Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym.

§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), Wavin Polska S.A., dalej Wavin informuje,
że jest administratorem danych osobowych Uczestnika.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Wavin
pisząc na adres: Wavin Polska S.A. ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk lub za pomocą adresu email
kontakt.pl@wavin.com.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Wavin w następujących celach:
a) w związku z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Promocji „1000 nagród do
zdobycia. Możesz Więcej z Wavin 2021. Kupuj produkty Wavin i odbieraj nagrody. Promocja
dla instalatorów” − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - zawarcie i realizacja umowy poprzez
akceptację Regulaminu – nie dłużej niż przez okres obowiązywania Promocji – dotyczy
Uczestników – osób fizycznych;
b) weryfikacji zgodności reprezentacji Uczestnika – co stanowi prawnie uzasadniony interes
Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy osób fizycznych - reprezentantów
(przedstawicieli) Uczestnika niebędącego osobą fizyczną przez okres do zakończenia
Promocji;
c) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej związanej z
Promocją– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wavin, a wynikających z przepisów prawa
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podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości – przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym zakończyła się Promocja;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Wavin,
którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami - nie dłużej niż
przez 6 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Promocja;
e) w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika na przesyłanie informacji handlowej na podany
przez Uczestnika adres e-mail i/lub numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.
na podstawie dobrowolnej, wyraźnej, konkretnej i jednoznacznej zgody Uczestnika – nie dłużej
niż do cofnięcia zgody przez Uczestnika. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wavin może udostępniać dane osobowe Uczestnika podmiotom z grupy kapitałowej Orbia oraz
podmiotom trzecim, które świadczą na rzecz Wavin usługi IT związane z bazami danych,
serwerami, konserwacją, bezpieczeństwem, dostawcom systemów informatycznych (zwanym dalej
„podmiotami przetwarzającymi dane”), zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym („EOG”). Wavin podjął odpowiednie wymagane środki bezpieczeństwa, aby
zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z RODO. Obejmuje to wdrożenie standardowych
klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między
podmiotami z grupy kapitałowej Orbia oraz podmiotami przetwarzającym dane, które nakładają
obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych pochodzących z EOG.
Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Wavin
usługi prawne, księgowe, realizacji wysyłek, analityczne lub pośrednictwa w marketingu oraz innym
dostawcom usług na podstawie stosownej umowy powierzenia. Podmiotom tym zostaną ujawnione
tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy łączącej Wavin z takim
podmiotem.
Prawa Uczestnika:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo żądania ich sprostowania,
c) prawo żądania ich usunięcia,
d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Wavin, korzystając ze
wskazanych w ust. 2 wyżej danych kontaktowych.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
sądzi, że Wavin przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
§7
Postanowienia końcowe
Udział w Promocji jest dobrowolny.
Regulamin Promocji jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu, w tym w
szczególności do zmiany terminów prowadzenia Promocji, a także przedłużenia, skrócenia, bądź
przerwania Promocji w każdym czasie. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Promocji oraz na już nabyte prawa Uczestników. Zmiana Regulaminu może
nastąpić również w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych
przyczyn (katalog zamknięty): konieczności aktualizacji danych Organizatora wskazanych w
Regulaminie; zmiany sposobu rejestrowania Uczestnika związanej z pojawieniem się nowych
funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych; zmiany przepisów obowiązującego prawa, która
reguluje prowadzenie działalności przez Organizatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i
obowiązki Organizatora i Uczestnika lub wydanie wyroku lub decyzji, który/która może mieć wpływ
na prowadzenie działalności przez Organizatora, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestnika; zmiany sposobu funkcjonowania Promocji, wynikająca z
obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej. Wszelkie zmiany
dotyczące Promocji, jak również nowa treść Regulaminu dostępne będą na www.wavin.pl/mozeszwiecej/1000-nagrod.
Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem w tym jego wykonaniem i wykładnią, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2021 r.
7. Treść Regulaminu Promocji będzie udostępniona na stronie internetowej www.wavin.pl/mozeszwiecej/1000-nagrod.
8. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
9. Organizator informuje, że przyznane w Promocji nagrody stanowią dla Uczestnika przychód, który
jest on zobowiązany rozliczyć samodzielnie.

Zał. Nr 1. Charakterystyka nagród
Kurtka Regatta X-Pro Evader III 3in1 Jacket
1. Wodoodporny i oddychający materiał Ripstop Stretch Isostex
2. Kieszenie z warstwą ochroną RFID blokują działanie skanerów,
3. Kaptur chowany w stójce
4. Zapinane na zamek 2 dolne i 2 górne wodoodporne kieszenie
5. Wodoodporny zamek błyskawiczny z przodu
6. Elementy odblaskowe na rękawach i z tyłu
7. Dostępne kolory: czarna z elementami niebieskiego, niebieska z elementami czarnego
8. Znakowanie Wavin zgodnie z poniższymi zdjęciami
9. Tabela rozmiarów w centymetrach (tolerancja +/- 1-2 cm.)

Scyzoryk Victorinox

