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Regulamin Promocji  
„BARCELONA PLUS” 

(dalej Regulamin) 

 

§1 

1. Organizatorem promocji „BARCELONA PLUS” jest Elita Sp. z o. o. z siedzibą  

w Sztumskim Polu przy ul. Żeromskiego 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000058866 (dalej ELITA). 

2. Promocja obowiązuje w dniach od 17 września do 31 grudnia 2018 roku lub do 

wyczerpania zapasów produktów objętych promocją, o których mowa w § 2 ust. 2 

Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie ELITA lub na stronie internetowej: 

www.elitameble.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. 

 

§2 

1. W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawa taką zdolność prawną przyznaje (dalej Klient). 

2. W ramach promocji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, po zakupie zestawu mebli 

łazienkowych, tj. szafki podumywalkowej BARCELONA 60/80/100 w kolorach white, 

black lub piemonte wraz z umywalką LUNA 60/80/100, Klient jest uprawniony  

do otrzymania kompletu składającego się z 3 szt. logowanych ręczników. 

3. W ramach promocji nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa produktów objętych promocją. 

Za transakcje/zakup hurtowy uznaje się transakcje (w ramach jednej lub kilku transakcji) 

tego samego Klienta obejmującą zakup produktów objętych promocją w ilości 

przekraczającej potrzeby własne Klienta, w szczególności zaś transakcje obejmujące zakup 

produktów objętych promocją w celu ich dalszej odsprzedaży, w szczególności w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

4. W celu skorzystania z promocji „BARCELONA PLUS” należy wejść na stronę 

www.elitameble.pl / AKTUALNOŚCI, wypełnić formularz zgłoszeniowy załączając 

dowód zakupu (paragon lub FV – skan w formacie pdf, jpg). 

5. Wysyłka kompletu logowanych ręczników nastąpi w ciągu 5 dni roboczych liczonych  

od momentu prawidłowego zarejestrowania formularza zgłoszeniowego. 

 

§3 

1. Każdy Klient biorący udział w promocji wyraża zgodę na warunki promocji określone  

w niniejszym Regulaminie. 

2. ELITA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji i modyfikowania niniejszego 

Regulaminu lub do odwołania promocji. 

3. Reklamacje dotyczące promocji należy składać za pośrednictwem strony internetowej 

www.elitameble.pl z dopiskiem Reklamacja Akcji Promocyjnej „BARCELONA PLUS”. 
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4. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu przez ELITA  

za pośrednictwem drogi e-mail na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail  

lub za pośrednictwem listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia 

reklamacji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§4 

1. Administrator danych tj. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą 

Elita Sp. z o. o. mająca siedzibę 82-400 Sztumskie Pole, ul. Żeromskiego 32, posiadająca 

nr NIP: 579-17-82-667, REGON: 191670703, nr KRS: 0000058866, BDO 000013939. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia do realizacji zgłoszenia 

promocyjnego oraz ewentualnych roszczeń reklamacyjnych związanych z promocją 

„BARCELONA PLUS”. 

3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zgłoszenia promocyjnego, 

brak danych uniemożliwi prawidłową jego realizację. 

5. Osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wzniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, ma także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru oraz do cofnięcia zgody na przetwarzani 

danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu ich podania przez 

osobę, której dane osobowe dotyczą, co związane jest z obowiązującymi terminami 

wynikającymi z przepisów. 

8. Pracownikiem Ochrony Danych Osobowych (PODO) w Spółce jest: Magdalena Piłat adres 

mailowy: magdalena.pilat@elitameble.pl 
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