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Regulamin promocji 
„Zapisz się do newslettera i odbierz próbkę gratis. Promocja dla instalatorów” 
 
 
 
1. Organizator promocji 
Promocja organizowana jest przez firmę WAVIN Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, której 
dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 
00000515160, NIP: 788-00-08-752 o kapitale zakładowym w wysokości 113.600.000,00 zł opłaconym w całości, 
zwaną dalej „Organizatorem”. 
 
2. Definicje  
2. 1.Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w momencie przystąpienia do Promocji i przez cały okres trwania 
Promocji prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych, która przystąpiła do Promocji na warunkach w niej określonych. 
2.2. Próbka – próbka produktu w postaci złączki fi 16 M5 (indeks: 4063971 ) i odcinka rury PE-Xc/Al./PE oraz brelok 
wykonany ze złączki fi 16 M5 (indesk: 4063971), przy czym złączka M5 z breloka nie może być zastosowana w 
instalacji. Wizerunek Próbki znajduje się na www.wavin.pl/tigrisM5 oraz w materiałach informacyjnych Wavin 
dystrybuowanych w punktach handlowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zapas Próbki wynosi 500 sztuk.  
 
3. Zakres czasowy i terytorialny Promocji 
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 26 sierpnia 2019 roku do 
wyczerpania zapasu Próbek, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2019 roku.  
 
4. Zasady udziału w Promocji 

Warunkiem uczestnictwa 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 Edge), a także posiadanie 
aktywnego adresu e-mail.  

b) Spełnienie warunków określonych w punkcie 2.1. Regulaminu  
c) Akceptacja Regulaminu niniejszej Promocji 
d) Wyrażenie przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany 

adres e-mail, zwanych dalej Newsletterem, czyli informacji przesyłanych przez Organizatora dotyczących  
produktów, usług, zmian w ofercie, informacji o wydarzeniach firmowych, organizowanych szkoleniach i 
konferencjach oraz promocjach i konkursach dotyczących naszych produktów. Uczestnik może wyrazić tę 
zgodę na dwa sposoby: Sposób 1: Poprzez rejestrację na stronie internetowej Organizatora pod adresem 



 

 

www.wavin.pl/tigrisM5 oraz podczas Dni “Mobilna Akademia Wavin”, których wykaz będzie na bieżąco 
aktualizowany na www.wavin.pl/tigrisM5. 
 

e) Podanie danych adresowych niezbędnych do wysyłki Próbki.  

 
5. W czasie trwania Promocji Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz. 
 
6. Próbka określona w punkcie 2.2. Regulaminu nie polega wymianie na świadczenie pieniężne. 
 
7. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji  
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunek regulaminu z punktu 2.1 oraz 4. 
 
9. Próbka zostanie do Uczestnika wysłana w ciągu 21 dni od daty rejestracji na dane adresowe podane w formularzu 
rejestracyjnym. 
 
10. Newsletter 
10.1.Newsletter to usługa polegająca na dostarczaniu wiadomości elektronicznych na podany przez Uczestnika 
adres poczty elektronicznej (email) z informacjami promocyjnymi Organizatora. 
10.2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
10.3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie 
takiej informacji na podany przez siebie adres e-mail, w szczególności udostępnił identyfikujący go adres e-mail. 
10.4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając link dezaktywujący 
dostępny w stopce każdego otrzymanego maila lub wysyłając informację o rezygnacji z subskrypcji na adres 
kontakt.pl@wavin.com 
 
11. Ochrona danych osobowych  
11.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie 
związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Promocji zgodnie z Regulaminem Promocji oraz 
przesyłaniem informacji handlowej w formie newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich 
niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. 
11.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Promocji. 
11.3. Organizator ujawania dane osobowe Uczestników dostawcom systemów informatycznych oraz spółkom z 
grupy kapitałowej Mexichem, także spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych 
klauzul umownych, do których dostęp Uczestnik może uzyskać u Organizatora. Organizator  może ujawniać dane 
osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji 
wysyłek, usługi prawne, księgowe.     
11.4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest realizacja Promocji w oparciu o Regulamin Promocji 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przesyłanie informacji handlowej na podany przez Uczestnika 
adres e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również wykonanie obowiązków prawnych ciążących 
na Organizatorze w związku z realizacją Promocji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia 
rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Organizator może 
przetwarzać dane osobowe Uczestnika również gdy będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
11.5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji Promocji, 
postępowania reklamacyjnego związanego z Promocją oraz, gdy będzie to konieczne dla ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Promocji lub przez okres wymagany przepisami prawa, 
np. ze względu na nałożone na Organizatora obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania 
rozliczeń podatkowych. Dane Uczestników umożliwiające Organizatorowi wysyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma w tym przypadku prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 



 

 

11.6. Niezależnie od wyżej wskazanego prawa do cofnięcia zgody, Uczestnikowi przysługują prawa do: dostępu do 
jego danych osobowych w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania w granicach art. 16 RODO, usunięcia danych 
osobowych w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w granicach art. 18 RODO, przeniesienia 
jego danych osobowych w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych 
osobowych w granicach art. 21 RODO. 
11.7. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane 
na adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: (kontakt.pl@wavin.com). 
11.8. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
12. Postanowienia końcowe 
12.1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i konkursami prowadzonymi przez Organizatora. 
12.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podmioty bezpośrednio  
zaangażowane w przeprowadzenie Promocji, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wyżej 
wskazanych osób. 
12.3.Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na www.wavin.pl/tigrisM5. 
12.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu Promocji, 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 Programie oraz na 
już nabyte prawa Uczestników. Wszelkie zmiany dotyczące Promocji, jak również nowa treść Regulaminu dostępne 
będą w siedzibie Organizatora. 
12.5. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. W sprawach nieobjętych postanowieniami 
niniejszego regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 
12.6. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód. Przychód ten 
powinien być opodatkowany i rozliczony samodzielnie przez Uczestników.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


