Regulamin promocji „Poznaj inne taśmy Motive”:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji „Poznaj inne taśmy Motive” jest PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE “INTER-S” PIOTR SIELSKI, z głównym miejscem wykonywania
działalności w Międzyborowie ul. Wojska Polskiego 4, 96-316 Międzyborów,
NIP 8381148257, REGON 750109779 (“Inter-S”).
1.2. Informacje na temat promocji publikowane są na stronie internetowej Inter-S:
www.tasmy-motive.tools
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres
marketing@inter-s.pl w tytule wpisując: Poznaj inne taśmy Motive.
1.3. Promocja trwa od 16.06.2021 roku do 30.09.2021 roku do godz. 23.59.
1.4. Wszystkie etykiety przesłane do firmy Inter-S po terminie wskazanym w pkt 1.3.
(liczy się data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane jako biorące udział w promocji.
2. Cel promocji
2.1. Celem promocji jest promowanie i rozpowszechnianie produktów marki Motive
sprzedawanych przez Inter-S.
3. Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
3.1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:
● wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia zamieszczonego na stronie
internetowej: www.tasmy-motive.tools;
oraz
● wysłanie zgłoszonej za pośrednictwem formularza ilości etykiet po taśmach
tynkarskich Motive 48mm x 50m pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Inter-S
ul. Mazowiecka 10, 96-300 Żyrardów. Termin przesłania etykiet to 30.09.2021 do
godz. 23.59 (liczy się data stempla pocztowego)
●

promocja obowiązuje na terenie Polski (nagród nie wysyłamy za granicę)

3.2. Przewidziane nagrody:
●

za 10 szt. zgłoszonych i przesłanych etykiet po taśmach tynkarskich Motive
48mmx50m Klient otrzyma na wskazany przez niego adres drogą pocztową lub
kurierem zestaw 10 szt. wybranych przez Inter-S taśm Motive .

●

za 30 szt. zgłoszonych i przesłanych etykiet po taśmach tynkarskich Motive
48mmx50m Klient otrzyma na wskazany przez niego adres drogą pocztową T-shirt
Accelerate firmy Mascot w wybranym przez siebie rozmiarze.

●

Za 50 szt. zgłoszonych i przesłanych etykiet po taśmach tynkarskich Motive
48 mm x 50 m Klient otrzyma na wskazany przez niego adres drogą pocztową myjkę
do wałków malarskich Motive.

3.3. W promocji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione lub stale współpracujące na
podstawie umowy zlecenia lub świadczenia usług z Inter-S.
3.4. Inter-S zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagród, o czym
poinformuje zainteresowane osoby.

4.Przetwarzanie danych osobowych
4.1.

Administratorem danych osobowych jest Inter-S.

4.2.
Dane osobowe w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez
administratora zgodnie z Rozporządzeniem 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).
4.3.
Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez uzasadnienia i bez ponoszenia kosztów na podstawie oświadczenia
skierowanego do Administratora danych osobowych.
4.4.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału
w promocji.
4.5.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Klientem.

4.6.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
4.7.
Przetwarzanie danych osobowych Klienta obejmować będzie następujący zakres
danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres, dane
identyfikujące przedsiębiorstwo Klienta itp.
5. Postanowienia końcowe:
5.1.
Inter-S zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej.
Zmieniony regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora na 7 (siedem) dni przed
wejściem w życie zmian.
5.2.
Udział w promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w promocji oznacza akceptację
postanowień zawartych w regulaminie.
5.3.
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem znajdują zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
5.4.

Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania akcji promocyjnej.

