
  
 

 

REGULAMIN AKCJI - „PIĘKNA I PRAKTYCZNA”  
(dalej jako: „Regulamin”) 

 
§ 1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „PIĘKNA I PRAKTYCZNA” (dalej jako: „Promocja”) jest spółka 
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Prądzyńskiego 24A, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 
0000224559 (dalej jako: „Organizator”).  

2. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 16.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r., przy czym 
nie dłużej niż do wyczerpania nagród określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Organizator zastrzega 
sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Ewentualna 
informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod 
adresem: www.promo.arbiton.com/woodric 

3. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski, w punktach sprzedaży produktów z oferty 
Organizatora, wskazanych w §2 ust. 1 Regulaminu. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 
5. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (klientów indywidualnych), będących 

konsumentami w rozumieniu prawa polskiego, posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej jako: 
„Uczestnicy”). W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy bądź współpracownicy punktów 
sprzedaży oraz pracownicy bądź współpracownicy Organizatora.  

6. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od momentu 
przystąpienia do Promocji, tj. rejestracji i przesłania wypełnionego formularza za pośrednictwem 
strony internetowej. Formularz jest dostępny na stronie internetowej  
www.promo.arbiton.com/woodric 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie formularza, o którym mowa w ust. 6 
powyżej, oznacza akceptację Regulaminu bez zastrzeżeń. 

8. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie sprzedaży 
tych produktów.  

9. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku podmiotom 
oferującym produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Organizatora (zwanym dalej 
„Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania 
nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi 
Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.  

 
§ 2 Zasady Promocji 

1. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji kupi jednorazowo 
panele winylowe marki ARBITON z określonych kolekcji wraz z dedykowanym podkładem oraz 
listwą przypodłogową (patrz. w § 2 ust. 2) w ilości: 



  
 

 

1.1 Minimum 40 m2 paneli wraz z minimum 40 m2 podkładu oraz minimum 11 mb listwy 
Arbiton (patrz. w § 2 ust. 2) zwanych łącznie Produktami, otrzyma - na warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie - nagrodę wskazaną w § 2 ust. 3 Regulaminu 
(zwaną dalej Nagrodą). 

1.2 Minimum 100 m2 podłogi wraz z minimum 100 m2 podkładu oraz minimum 44 mb 
listwy Arbiton (patrz. w § 2 ust. 2) zwanych łącznie Produktami, otrzyma - na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie - nagrodę wskazaną w § 2 ust. 4 
Regulaminu (zwaną dalej Nagrodą). 

2. Promocją objęte są panele Arbiton z kolekcji Woodric, Woodric EIR, Amaron Wood, Amaron 
Superiore oraz podane kolory z kolekcji AMARON HERRINGBONE tj. (DĄB HAYWORTH CA176; DĄB 
MEDICCI CA177; DĄB STAMFORD CA181; DĄB DEARWOOD CA187; DĄB WINDSOR CA184). 
Dedykowane podkłady w promocji to  Multiprotec Vinyl Click, Multiprotec Vinyl Click Acoustic, 
Multiprotec Vinyl Clik Super Hardlay oraz listwa przypodłogowa Arbiton z kolekcji TORE. 

3. Warunkiem uzyskania Nagrody jest dokonanie rejestracji przez Uczestnika pomiędzy 15 a 21 
dniem od dnia dokonania zakupu Produktu i wypełnienie formularza, a także przekazanie 
Organizatorowi kopii dowodu zakupu Produktów w ilości wskazanej w ust. 1 powyżej, poprzez 
przesłanie imiennego dokumentu zakupu, tj. faktury VAT, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 
Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika przedłożenia do wglądu 
oryginału imiennego dowodu zakupu Produktów.  

4. Nagrodą w Promocji przy zakupie minimum 40 m2 podłogi wraz z akcesoriami jest myjka do okien 
KARCHER WV 2 Plus o wartości 229 zł brutto.  

5. Nagrodą w Promocji przy zakupie minimum 100 m2 podłogi wraz z akcesoriami jest Robot 
sprzątający XIAOMI Mi Robot Vacuum Pro o wartości 1199 zł brutto.  

6. Nagroda ma charakter gwarantowany, tj. przysługuje każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki 
określone w niniejszym Regulaminie, w okresie obowiązywania Promocji i przed wyczerpaniem 
zapasów. O przyznaniu nagrody w przypadku wyczerpania zapasów decyduje moment wpływu 
zgłoszenia do Organizatora.  

7. Po uzyskaniu Nagrody Uczestnik nie jest uprawniony do dalszego udziału w Promocji i uzyskiwania 
kolejnych Nagród. 

 
§ 3 Szczegółowe warunki uczestnictwa 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  
2. Warunkiem udziału w Promocji przez danego Uczestnika jest zakup w czasie trwania Promocji 

Produktów w ilości wskazanej w § 2 ust. 1 Regulaminu i dokonanie rejestracji. 
3. Celem dokonania rejestracji zakupu w ramach Promocji, Uczestnik wypełnia formularz 

zawierający następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu 
kontaktowego, nr faktury imiennej potwierdzającej zakup, datę zakupu, punkt sprzedaży. 
Przekazanie wypełnionego formularza następuje poprzez akceptację, za pośrednictwem strony 
internetowej: www.promo.arbiton.com/woodric, najpóźniej do dnia 21.10.2022 r.   



  
 

 

4. Warunkiem akceptacji przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa jest wyłącznie prawidłowe 
wypełnienie i przesłanie formularza udostępnionego pod adresem 
www.promo.arbiton.com/woodric, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.  

5. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora bezpośrednio na adres Uczestnika wskazany w 
formularzu. W przypadku podania przez Uczestnika większej liczby adresów – Nagroda zostanie 
przesłana na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny. Organizator zobowiązuje się do 
wydania Nagrody w terminie odpowiadającym dostępności w magazynie centralnym 
Organizatora.  

6. Organizator nie odpowiada za niemożność dostarczenia Nagrody w sytuacji, gdy w formularzu 
podano błędne lub nieaktualne dane. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Uczestnika, ulega 
ona przepadkowi, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenia 
odszkodowawcze. 

7. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ich ekwiwalent wypłacany w 
gotówce.  

8. Uczestnik nie może przekazać prawa do uzyskania Nagrody osobie trzeciej.  
9. Jeśli Uczestnik odmawia przyjęcia Nagrody, Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji 

Organizatora.  
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego, (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

o PIT) 
 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres 

Organizatora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu lub wysyłane e-mailem na adres: 
marketing@decora.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.  
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w terminie 14 dni 

od daty złożenia reklamacji listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego.  

5. Rozstrzygnięcia Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne i nie przysługuje 
od nich odwołanie. 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.promo.arbiton.com/woodric 
2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni 

ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 
www.promo.arbiton.com/woodric Zmiany postanowień Regulaminu nie naruszą praw nabytych 
przez Uczestników Promocji. 



  
 

 

3. Przekazanie kopii dokumentu zakupu i jego wymiana na Nagrodę po wprowadzeniu zmian do 
Regulaminu oznaczać będzie akceptację przez Uczestnika zmian w Regulaminie.  

4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.  
5. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie z dnia 10 maja 2018 r. (z późn.zm.) o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1781) oraz 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”. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych zawiera Polityka prywatności stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Wypełnienie formularza, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oznacza akceptację warunków udziału w Promocji oraz zakresu 
i celu przetwarzanych danych osobowych Uczestnika, zgodnie z Polityką prywatności.  

6. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie i po Promocji, rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwym dla siedziby Organizatora.  

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 20.08.2022 r.  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1: POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

DANE OSOBOWE DLA REALIZACJI  PROMOCJI  
„PIĘKNA I PRAKTYCZNA” 

 
1. Podanie swoich danych osobowych  jest warunkiem uczestnictwa w Promocji „PIĘKNA I 

PRAKTYCZNA” (dalej: Promocja). Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – 
uczestnik Promocji nie jest zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia 
udział   w Promocji. 

2. Administratorem danych osobowych jest: 
Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, 
ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska 
tel. 61 286 42 00 
email. office@decora.pl 

3. Inspektor Ochrony Danych: 
Nie wyznaczono. 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu  udziału w Promocji 
organizowanym przez Administratora. 

5. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych: 
Dane osobowe przechowywane będą przez okres  niezbędny dla realizacji Promocji oraz w okresie 
5 lat po zakończeniu Promocji. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu dane 
osobowe zostaną usunięte. 
Dane przetwarzane będą przez pracowników Administratora lub przez osoby zatrudnione przez 
Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez 
Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które na podstawie podpisanych z 
Administratorem umów, wykonują niezbędne usługi.   



  
 

 

6.     Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji 
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz: 
a.      prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
b.      prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c.      prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d.      prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
f.     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją   

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

g.     prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które 
przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. 
 
Pamiętaj też, że masz:  
Prawo wycofania zgody 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi 
osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi 
danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 


