Regulamin
promocji listopadowej
organizowanej przez
BUDOTOM Sp. z o.o.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest BUDOTOM Sp. z o. o.,
z siedzibą w (55-330) Lutyni ul. Długa 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000914968, NIP
9131619207, REGON 364027280, kapitał zakładowy
100.000,- PLN. (zwany dalej „Organizatorem”.)
Dane kontaktowe Administratora danych:
adres: ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław
e-mail: biuro@budotom.pl
telefon: +48 501 231 434
2. Organizator informuje, że promocja nie jest konkursem, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 09, poz. 1540), a stanowi przyrzeczenie publiczne
w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93
z późniejszymi zmianami)
3. Informacje na temat promocji oraz treść regulaminu
znajdują się na stronie internetowej https://budotom.pl
w zakładce Regulaminy.
4. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. DEFINICJE
1. Rabat – należy przez to rozumieć rabat przyznany
przez Organizatora uczestnikowi promocji.
2. Uczestnik promocji – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która bierze udział w promocji.
3. Umowa – należy przez to rozumieć umowę na zakup i montaż pompy ciepła zawartą między Organizatorem a Uczestnikiem.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
LISTOPADOWEJ
1. Promocja listopadowa polega na otrzymaniu przez
Uczestnika rabatu w wysokości 1500 zł brutto na zakup
i montaż pompy ciepła
2. Rabat 1500 zł brutto jest naliczany od standardowej ceny Organizatora i będzie wyszczególniony w ofercie i umowie.
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3. Z promocji listopadowej mogą skorzystać osoby,
które w terminie od 01.11.2021 do 30.11.2021 podpiszą z Organizatorem umowę na zakup i montaż pompy
ciepła, z zastrzeżeniem, że montaż pompy ciepła, zakupionej w terminie od 01 do 30.11.2021, zostanie przeprowadzony przez Organizatora tylko i wyłącznie w terminie między 15.01.2022, a 30.04.2022.
4. Jeśli montaż pompy ciepła, zakupionej w ramach
promocji listopadowej nie odbędzie się we wskazanym
powyżej przedziale czasowym z winy Uczestnika, rabat
w wysokości 1500 zł. nie zostanie Uczestnikowi naliczony. Jeśli natomiast termin montażu zostanie przesunięty
poza wskazane powyżej ramy czasowe z winy Organizatora, rabat dla Uczestnika promocji listopadowej w postaci 1500 zł. zostaje zachowany.
5. Promocją listopadową są objęte pompy ciepła: Panasonic Aquarea, Daikin, Altherma, Mitsubishi Electric,
LG lub inne pompy typu powietrze woda, które w czasie
promocji będą wprowadzone do sprzedaży przez Organizatora.
6. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
7. Promocja listopadowa nie łączy się z innymi rabatami, promocjami oraz akcjami, które były, są prowadzone
lub dopiero będą wprowadzane przez Organizatora.
8. Uczestnikowi promocji listopadowej nie przysługuje
prezent w postaci e-karty o wartości 500 zł. za polecenie usługi zakupu i montażu pompy ciepła, ponieważ
powyższy prezent dotyczy innej, prowadzonej przez Organizatora w terminie od 01.03.2021 do 31.12.2021
Akcji.

§ 4. DANE OSOBOWE
1. Decydując się na udział w promocji listopadowej,
Uczestnik zgadza się na rejestrowanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w Akcji.
2. Administratorem Akcji jest BUDOTOM Sp. z o. o.,
z siedzibą w (55-330) Lutyni ul. Długa 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000914968, NIP
9131619207, REGON 364027280, kapitał zakładowy
100.000,- PLN. (zwany dalej „Organizatorem”.)

§ 5. REKLAMACJE
Dane kontaktowe Administratora danych:
adres: ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław
e-mail: biuro@budotom.pl
telefon: +48 501 231 434
3. Dane Osobowe Uczestnika są przetwarzane
zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. a Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody Uczestnika,
w następujących celach:
 w celu realizacji i udokumentowania Promocji i działań związanych z podpisaniem umowy za zakup i montaż pompy ciepła Panasonic Aquarea, Daikin Altherma,
Mitsubishi Electric, LG lub innych pomp typu powietrze
woda które w czasie promocji będą wprowadzone do
sprzedaży przez Organizatora;
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej,
na podany adres e-mail.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d)
przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
6. Organizator będzie zbierał od Uczestników Akcji dane niezbędne do realizacji działań wynikających
z podpisanej z Organizatorem umowy na zakup i montaż pompy ciepła: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c)
adres, pod którym ma zostać zrealizowany montaż, d)
numer telefonu.
7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników
nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
8. Dane Uczestników będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Pełna treść oświadczenia dotyczącego RODO
znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w tym
miejscu: https://budotom.pl/polityka-prywatnosci/
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1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
w czasie trwania promocji.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie
nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana
listem poleconym na adres kontaktowy Organizatora:
ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław, z dopiskiem
“PROMOCJA LISTOPADOWA”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji w formie pisemnej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z promocji będą
rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad
promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach
będzie zamieszczona na stronie internetowej oraz Fanpage Organizatora.

