
  
 

 

 

Akciós Szabályzat - “GYÖNYÖRŰ ÉS PRAKTIKUS PROMÓCIÓ”  
(a továbbiakban: “Szabályzat”) 

 
 

§1 Általános rendelkezések 
1. 1. A „Praktikus és szép promóció” elnevezésű, vásárlást jutalmazó promóció (a 

továbbiakban: „Akció”) szervezője a DECORA S.A. vállalat, amelynek székhelye Środa 

Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska, bejegyezve az 

Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába, amelyet a Poznańi Kerületi 

Bíróság - Nowe Miasto és Wilda Poznańban vezetett, a KRS 9. Kereskedelmi Osztálya, 

0000224559 KRS szám alatt ( a továbbiakban: a „Szervező”). 

2. 2. A promóció 2021. április 20-tól 2021. június 20-ig tart, de legfeljebb addig, amíg a 

szabályzat 2. § (3) bekezdésében meghatározott díjak ki nem merülnek. A Szervező 

fenntartja a lehetőséget az Akció időtartamának meghosszabbítására annak 

megindoklása nélkül. A promóció időtartamának változásával kapcsolatos esetleges 

információkat a következő honlapon teszik közzé: www.promo.arbiton.com/iRobot 

3. A promóció Lengyelország területén, és a szervező ajánlatában szereplő termékek 

értékesítési helyein kerül lebonyolításra, amelyeket a Szabályzat 2. cikkének (1) 

bekezdése jelöl. 

4. A Szervező az a személy, aki biztosítja a nyereményt a Polgári Törvénykönyv 919. 

cikkelye értelmében. 

5. A promóció olyan felnőtt természetes személyeknek (egyéni ügyfeleknek) szól, akik a 

lengyel törvény értelmében fogyasztók, teljes jogképességgel rendelkeznek, és teljesítik 

a részvétel valamennyi, a szabályzatban meghatározott feltételét (a továbbiakban: 

„résztvevők”). Az értékesítési pontok alkalmazottai vagy munkatársai, valamint a 

Szervező alkalmazottai vagy munkatársai nem vehetnek részt a Promócióban. 

6. A Szabályzat a Szervező számára a bejelentés pillanatától kezdve kötelező érvényű, míg 

a Résztvevő számára - a Promócióhoz való csatlakozás pillanatától kezdve, azaz a 

kitöltött űrlap regisztrálásával és benyújtásával a weboldalon keresztül. Az űrlap a 

www.promo.arbiton.com/iRobot oldalon érhető el. 

7. A promócióban való részvétel iránti kérelem benyújtása a fenti 6. pontban említett űrlap 

elküldésével a Szabályzat kifogások nélküli elfogadását jelenti. 

http://www.promo.arbiton.com/iRobot


  
 

 

8. Az Akció célja a Szervező ajánlatában szereplő termékek népszerűsítése és e termékek 

értékesítésének fokozása. 

9. A Szervezőnek és a Promóciónak sem célja, hogy akadályozza a piacra jutást a Szervező 

által kínált termékekkel azonos típusú termékeket kínáló szervezeteknél (a továbbiakban: 

„Egyéb szervezetek”), különösen a Promócióban való részvétel feltételei, valamint a 

nyeremények elnyerésének feltételei semmilyen módon nem függhetnek más 

szervezetek termékeinek számától, amelyeket a Promóció Résztvevője megvásárol akár 

a Promóció során, vagy annak befejezése után. 

 
§ 2 A Promóció Szabályzata 

1. A Promócióban minden Résztvevő, aki a Promóció alatt, mielőtt az ajándék készletek 

kimerülnének, vásárol egyféle Arbiton padló terméket az Amaron vagy a Liberal 
kollekcióból, annak kiegészítőivel együtt (bármilyen Arbiton szegőléc és Multiprotec LVT 

alátét), a továbbiakban ezek összességét, mint Terméket a következő mennyiségben: 

a) több mint 70 m2 (beleértve a megfelelő minőségű Multiprotec LVT alátétet és bármilyen 

Arbiton szegőlécet) 

b) több mint 40 m2 (beleértve a megfelelő minőségű Multiprotec LVT alátétet és bármilyen 

Arbiton szegőlécet) 

az kap – a jelen Szabályzatban megjelölt feltételek szerint – egy ajándékot, melyet a § 

3(3) pont alatt részletezünk a Szabályzatban (a továbbiakbaj: Díj) 

2. A Nyeremény megszerzésének előfeltétele a Résztvevő regisztrációja és az űrlap 

kitöltése, valamint a termékek megvásárlását igazoló dokumentum másolatának 

benyújtása a Szervezőnek a fenti (1) pontban meghatározott mennyiségről, a személyre 

szabott vásárlási bizonylat, az áfás számla másolatának beküldésével, a Szabályzat 3. §-

ában meghatározott szabályok szerint. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megkövetelje 

a Résztvevőtől, hogy a Termékek megvásárlására vonatkozó eredeti vásárlást igazoló 

dokumentumot vizsgálatra benyújtsa. 

3. A Promóció díjazása a következő:  

a) a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában említett padló megvásárlása esetén: 900 

lengyel Zloty (PLN) értékű iRobot porszívó robot, amelynek specifikációját a 2. sz. 

melléklet tartalmazza. A jelen szabályzat 1. pontját és a 99 PLN pénzjutalmat a 

nyeremény után fizetendő adók fedezésére;  



  
 

 

b) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában említett padló megvásárlása esetén: 

SodaStream gép szénsavas italokhoz körülbelül 300 PLN értékben, amelynek 

specifikációját az 1. sz. 2. és a 33 PLN pénzjutalmat a Nyeremény után fizetendő 

adók fedezésére. 

4. A Nyeremény garantált, azaz minden olyan Résztvevő, aki megfelel a jelen 

Szabályzatban meghatározott feltételeknek, jogosult arra, hogy a promóció ideje alatt és 

a készletek kimerülése előtt egy alkalommal megkapja azt. A pályázat Szervező általi 

beérkezésének időpontja határozza meg a nyeremény odaítélését abban az esetben, ha 

a készletek kimerültek. 

5. A Díj megszerzése után a Résztvevő jogosult további részvételre az Akcióban és 

további díjak megszerzésére. A termékek megvásárlásának újabb igazolása (azaz 

személyre szabott áfás számla) a fenti 1. szakaszban meghatározott mennyiségben 

felhatalmazza a Résztvevőt egy másik Nyeremény átvételére, a Szabályzatban 

megállapított szabályoknak megfelelően. Egy vásárlás több számlán való benyújtása nem 

minősül két vásárlásnak. 

 

§ 3 A részvétel speciális szabályai és rendelkezései 
1. A Promócióban való részvétel önkéntes. 

2. Az adott Résztvevő promócióban való részvételének előfeltétele a Termékek 

megvásárlása a jelen Szabályzat 2. § (1) bekezdésében megjelölt mennyiségben az Akció 

ideje alatt, és a regisztráció. 

3. A vásárlásnak az Akció részeként történő regisztrációja érdekében a Résztvevő kitölt egy 

űrlapot, amely a következő személyes adatokat tartalmazza: keresztnév, vezetéknév, cím, 

e-mail cím, kapcsolattartó telefonszám, személyre szabott számla, amely megerősíti a 

vásárlást, a vásárlás dátuma vásárlás, értékesítés helye. A kitöltött űrlap benyújtása 

legkésőbb 2021. június 20-ig a www.promo.arbiton.com/irobot weboldalon történik. 

4. A részvételi szándék Szervező általi elfogadásának előfeltétele kizárólag a 

www.promo.arbiton.com/iRobot weboldalon elérhető űrlap helyes kitöltése és elküldése 

lehet, a fenti 2. albekezdésben megjelölt határidőn belül. 

5. A díjat a szervező az Űrlapon megadott címre postázza. 

Amennyiben a Résztvevő több címet is megad, a díjat a Résztvevő által megadott 

levelezési címre küldi a Szervező. A Szervező a díjak kiküldését a rendelkezésre álló 

raktárkészlet függvényében tudja teljesíteni, annak kimerüléséig.  



  
 

 

6. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átadásának elmulasztásáért, ha az 

űrlapon hibás vagy elavult adatokat közöltek. Abban az esetben, ha a Résztvevő 

elmulasztja a Nyeremény átvételét, a Díjat elveszíti, és a Résztvevő nem jogosult 

semmilyen követelésre ezen oknál fogva, ide értve a kártérítési igényeket is. 

7. A Díj nem beváltható más díjakra, vagy készpénzre.  

8. A Résztvevő a nyeremény jogosultságát harmadik személyre nem ruházhatja át.  

9. Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el a díjat, az visszakerül a Szervező tulajdonába, 

a nyeremény így elvész a Résztvevő számára.  

10. A Nyereményeket az adózási előírások betartásával adják ki, az adófizető a Szervező, oly 

módon, hogy a Szervező levonja a nyereményből a nyereményre vonatkozó egyösszegű 

jövedelemadót, és ezt az adót utalja az illetékes adóhivatalnak. Az adót úgy kell beszedni, 

hogy a nyereményadót kivonják a Nyereményből, a Nyeremény után fizetendő adók 

fedezésére. 

 

§ 4 Panaszkezelés 
1. A Promócióval kapcsolatos panaszokat a Szervező írásban, az alábbi e-mail címen 

fogadja: marketing@decora.pl 
2. A Panasznak tartalmaznia kell a résztvevő teljes nevét, pontos címét, a panasz pontos, 

részletes leírását és a panasztétel okát.  

3. Csak a Résztvevőknek van joga panaszt tenni. 

4. A Szervezőnek tájékoztatnia kell a panasztevőt a panaszra adott válaszról 14 napon belül, 

a panaszban megadott levelezési címen írásban, a hivatalosan leadott panasz beérkezési 

dátumához képest. A Szervező a Részvételi feltételek és a vonatkozó törvények 

függvényében válaszolja meg a panaszokat.  

5. A Szervező panasszal kapcsolatos döntése végleges és nem módosítható. 

 

§ 5 Záró rendelkezések 
1. A Részvételi Szabályzat elérhető a következő weblapon: www.promo.arbiton.com/iRobot.  

2. A szabályzatban megjelölt mellékletek annak szerves részét képezik. 

3. A Szabályzat módosítása esetén a Szervező eseti alapon hozzáférhetővé teszi a 

módosított Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 

www.promo.arbiton.com/iRobot weboldalon. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek 

bármilyen módosítása nem érinti a promóció résztvevői által megszerzett jogokat. 

mailto:marketing@decora.pl


  
 

 

4. A vásárlási bizonylat másolatának benyújtása és a Nyereményért történő jelentkezés a 

Szabályzat módosítását követően azt jelenti, hogy a Résztvevő elfogadja a Szabályzat 

módosításait. 

5. A Promócióban való részvétel kizárja a Résztvevőt más, a Szervező által szervezett 

promóciók vagy akciók részvételéből.  

6. A promóció résztvevőinek személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló, 2018. 

május 10-i (módosított) törvényben (Journal of Laws of 2019, 1781. tétel) és az (EU) 2016 

rendeletben meghatározott elveknek megfelelően dolgozzuk fel. Az Európai Parlament és 

a Tanács 2016. április 27-i 679/679 sz. Határozata a természetes személyek védelméről 

a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint 

a 95/46 / EK irányelv (General Data Protection Regulation) - „GDPR” alapján. A személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos részletes információkat az Adatvédelmi irányelv 

tartalmazza, mellékelve: 1. sz. 3. a Szabályzat. A Szabályzat 2. § (3) és (4) bekezdésében 

említett űrlap kitöltése és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása 

a Promócióban való részvétel feltételeinek, valamint a feldolgozás körének és céljának 

elfogadását jelenti. A Résztvevő személyes adatait az Adatvédelmi irányelveknek 

megfelelően dolgozzuk fel. 

7. A promóció során és után felmerülő esetleges vitákat a Szervező székhelyén illetékes 

bíróság rendezi. 

8. A jelen szabályzatban meg nem határozott kérdésekben a mindenkori érvényes törvények 

szerint kell eljárni. 

9. A Promóció Szabályzata 2021 április 20-án lép hatályba. 

 

   

 
 

 
 
 
Csatolmányok:  
 

4. Melléklet: ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 
 



  
 

 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 
 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK A “SZÉP ÉS PRAKTIKUS PROMÓCIÓ”-HOZ 
 
1. Személyes adatainak megadása előfeltétele a "SZÉP ÉS PRAKTIKUS PROMÓCIÓ" (a 

továbbiakban: Promóció) való részvételnek. A személyes adatok megadása önkéntes - 

a promóció résztvevője nem köteles megadni azokat, azonban a megadásuk 

elmulasztása megakadályozza a promócióban való részvételt. 
2. A személyes adatok kezelője: 

 

Decora S.A. , melynek központja: Środa Wielkopolska, 
ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 286 42 00 

email: office@decora.pl 

3. Adatvédelmi Felügyelet 
nem megnevezett 

4. Adatfelhasználás célja és alapja: 
A szeméyles adatok megadása önkéntes, melyet a Szervező által létrehozott Promócióban 

való részvételre használ fel a kezelő. 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama és kategóriái: 
A személyes adatokat a promóció végrehajtásához szükséges ideig és a promóció befejezését 

követő 5 évig tároljuk. Az előző mondatban megjelölt időszak lejárta után a személyes 

adatok törlődnek. 

A személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazottai vagy az Adatkezelő által polgári jogi 

szerződések alapján alkalmazott személyek fogják kezelni - az Adatkezelő által a 

személyes adatok feldolgozására adott engedélyek alapján. 

A személyes adatokat csak azoknak a vállalatoknak továbbítják, amelyek az Adatkezelővel 

aláírt vonatkozó megállapodások alapján elvégzik a szükséges szolgáltatásokat. 

 

6.      A személyes adatok feldolgozásával és az automatizált döntéshozatallal 
kapcsolatos jogai 

A tény következtében, hogy a Szervező kezeli személyes adatait, Önnek joga van: 

a. az adatkezelési hozzájárulást visszavonni, 

mailto:office@decora.pl


  
 

 

b. a személyes adataihoz hozzáférni, 

c. személyes adatainak helyesbítését kérni, 

d. személyes adatainak törlését kérni, 

e. a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni, 

f. tiltakozni az Ön adatainak feldolgozása ellen az Ön sajátos helyzete miatt - olyan 

esetekben, amikor adatait jogos érdekeink miatt használjuk fel,  

g. a személyes adatok hordozhatóságát kérni, vagyis a joga van arra, hogy személyes 

adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható számítógépes 

formátumban kapja meg tőlünk. Ön átadhatja ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek, vagy kérheti, hogy adatait továbbítsuk egy másik adatkezelőnek. Ezt 

azonban csak akkor tesszük meg, ha az ilyen átadás technikailag lehetséges. Csak 

azokkal a személyes adatokkal kapcsolatos joga van az adatok hordozhatóságához, 

amelyeket az Önnel kötött szerződés vagy az Ön beleegyezése alapján dolgozunk fel. 

E jogok gyakorlásához kérjük lépjen kapcsolatba velünk. 
Ezenkívül ne feledje, hogy rendelkeznie kell: 
A hozzájárulás visszavonásának joga 

Önnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását ahhoz, hogy személyes adatait 

felhasználjuk. A hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja azt a tényt, hogy 

az Ön beleegyezésének teljes időtartama alatt tudtuk kezelni az Ön személyes adatait, 

vagyis az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, a 

hozzájárulás visszavonása előtt. 

A hatósághoz való panasz benyújtásának joga 

Önnek joga van panaszt benyújtani a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti 

hatóságnál is, vagyis a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél. 

Gondoskodunk arról, hogy minden erőfeszítést megtegyünk a személyes adatok fizikai, 

technikai és szervezeti védelmének biztosítására a véletlen vagy szándékos 

megsemmisítés, véletlen elvesztés, megváltoztatás, illetéktelen nyilvánosságra hozatal, 

felhasználás vagy hozzáférés ellen az összes alkalmazandó szabályozásnak 

megfelelően. 


