
   
 

REGULAMIN 
 

PROMOCJA MIKOŁAJKOWA 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

Niniejszy regulamin, dalej zwany: Regulaminem określa zasady akcji 
promocyjnej prowadzonej pod nazwą „PROMOCJA MIKOŁAJKOWA” dalej 
zwanej: Promocją. 
Organizatorem Promocji jest TIS Tomasz Anioł, ul Błonia 5, 39-220 Pilzno, 
NIP: 872-154-39-01, dalej zwana: Organizatorem.  
Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Promocja trwa w okresie od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r.  
 

§ 2 UCZESTNICY PROMOCJI. 
 

Promocja skierowana jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2168, ze zm.), którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu 
materiałami spawalniczymi lub produkcją z wykorzystaniem 
materiałów spawalniczych lub spawalniczą działalnością usługową dalej 
będą zwani: Uczestnikami promocji. 
 

§ 3 ZASADY PROMOCJI. 
 

Promocja polega na nagradzaniu Uczestników promocji dokonujących 
zakupu drutu spawalniczego marki TYSWELD BLACK dalej zwanego: 
Drutem na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 
Nagrodą w Promocji jest pakiet bonów SODEXO o wartości 200 zł, dalej 
zwany: Nagrodą. Uczestnik promocji jest uprawniony do otrzymania więcej 
niż jednej Nagrody. 
Uczestnik promocji, który w okresie trwania Promocji tj. od dnia 01 grudnia 
2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r. zakupi u Organizatora jedną paletę (960 kg) 
Drutu lub wielokrotność tej liczby otrzyma jedną Nagrodę za każdą 
zakupioną paletę. 
 
 

§ 4 WYDANIE NAGRÓD W PROMOCJI. 
 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Organizator, przekaże Uczestnikom promocji, na 
swój koszt, Nagrody na adres wskazany na fakturze, za pośrednictwem 
kuriera ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  
Odbierając Nagrodę Odbierający potwierdza i oświadcza, że w dniu 
otrzymania nagrody prowadzi działalność gospodarczą i jest świadomy 
  



   
 

ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. 
Nagrodzony oświadcza, że przedmiot nagrody został przez niego 
sprawdzony i nie wnosi on żadnych zastrzeżeń.  
Wszystkie nagrody uzyskane w ramach niniejszej Promocji dla 
otrzymującego je Uczestnika promocji stanowią przychód w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnicy promocji są zobowiązani 
samodzielnie do rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym 
zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.  
 

§ 5 REKLAMACJE. 
 

Reklamacje związane z przebiegiem Promocji Uczestnicy promocji powinni 
zgłaszać Organizatorowi nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r. w formie 
elektronicznej na adres email: kontakt@tysweld.com. Reklamacje zgłoszone 
po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 
Reklamacja powinna zawierać: 
imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika promocji, 
adres Uczestnika promocji, 
imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu osoby kontaktowej, 
powód reklamacji, 
w temacie e-mail: „Reklamacja – Promocja Mikołajkowa”. 
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, 
a o wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik promocji zostanie 
powiadomiony w formie, w której została zgłoszona reklamacja. 
 

§ 6 DANE OSOBOWE 
 

Dane osobowe Uczestników promocji, a także dane osób kontaktowych, 
o których mowa w § 3 ust. 5 lit. h) Regulaminu będą przetwarzane zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 922, ze zm., dalej zwana: Ustawą o ochronie danych osobowych) 
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.  
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 
pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych. 
Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w Promocji/Konkursie 
obejmuje:   
w przypadku Uczestników promocji będących osobami fizycznymi: imię 
i nazwisko, telefon, e-mail, adres, NIP, 
w przypadku osób kontaktowych: imię i nazwisko, telefon, e-mail.  
Administratorem danych osobowych podanych w Promocji oraz Konkursie 
jest TIS Tomasz Anioł, ul Błonia 5, 39-220 Pilzno.  
Dane osobowe podane w ramach Promocji oraz Konkursu będą  
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przetwarzane do celów przeprowadzenia Promocji oraz Konkursu, w tym w 
celu przekazania Nagrody lub Nagrody w Konkursie przez Organizatora.  
Dane będą przechowywane do czasu realizacji Nagród w Promocji, 
zakończenia procedury reklamacyjnej, w zależności od tego co nastąpi 
później. W przypadku Zwycięzców Konkursu dane będą przechowywane do 
czasu upłynięcia terminów na wykonanie obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego. 
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia/ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować 
wysyłając swoje żądanie na email: kontakt@tysweld.com 
Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
osobowych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów 
przeprowadzenia Promocji, w celu przekazania Nagrody uniemożliwi udział 
w Promocji.   
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie 
internetowej: www.tysweld.com. 
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
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