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REGULAMIN SPRZEDAŻY „ WIOSENNA PROMOCJA” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem akcji o nazwie „WIOSENNA PROMOCJA”, zwanej dalej „Promocją”, jest 
Z.P.H.U. "WAN-VIT" Wanda Grzebyta  , ul. 3 Maja 11 B z siedzibą w  88-430 Janowiec Wielkopolski                                                                  
NIP: 562-100-07-37  , 
 
     Celem akcji jest promocja wyrobów firmy WAN-VIT  w opakowaniach  kartonowych o wadze                                                   

1 – 2 kg oferowanych i dostępnych u naszych dystrybutorów w punktach sprzedaży hurtowej                          

na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021,lub do wyczerpania 

stanów magazynowych.  

                                                       §2 BONUS 

1. W Promocji zostanie przyznany BONUS w formie GRAHAMKI CZEKOLADOWEJ  

     o wadze 0,5 kg i wartości 1 grosza 

2. Pula BONUSÓW zostanie podzielona na poszczególne Punkty Sprzedaży   

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest dla sprzedawców prowadzących punkty sprzedaży 

detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i osób fizycznych. 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania BONUSU w formie   

                        GRAHAMKI CZEKOLADOWEJ  o wadze 0,5 kg i wartości 1 GR ,    
                                 
                       Uczestnik powinien w  czasie trwania Promocji: 

A. zakupić w Punkcie Sprzedaży  hurtowej minimum 3 dowolne Produkty 

producenta o wadze  1-2 kg każdy, ( minimum 3 kartony) 
B. okazać Produkty Promocyjne w punkcie obsługi klienta znajdującym się w 

Punkcie Sprzedaży. 

C. odebrać BONUSU w formie  GRAHAMKI CZEKOLADOWEJ  o wadze 0,5 kg i wartości        
1 GR,  

4. Uczestnik może dokonać wielokrotności zakupów i otrzymać odpowiadającą ich 

liczbie ilość BONUSÓW, przy czym na każdy zakup musi zawierać 3 dowolne  

Produkty Promocyjne w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Promocji. 

5. BONUS zostanie wydany Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez 

pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego zakupu.  

6. Punkt Sprzedaży, w którym Pula Bonusów zostanie wyczerpana, może ponownie 

dokonać zakupu z Promocji. 

7. W przypadku wyczerpania się Puli Bonusów we wszystkich Punktach Sprzedaży, 
Promocja ulega automatycznemu zakończeniu. 
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 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach 

Sprzedaży. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty ich otrzymania. 
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, 

w których wydawane są Bonusy w Promocji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 

naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

§ Klauzula informacyjna RODO 

 

 Administratorem danych osobowych ujawnionych i przetwarzanych w ramach realizacji 
umowy jest WAN-VIT,88-430 Janowiec Wlkp., ul. 3 Maja 11b NIP: 5621000737,  
tel.52 3023286, adres e-mail: info@wan-vit.com.pl 

 

 Państwa  dane osobowe  przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub zamówienia lub 
podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia tj. na podstawie 
prawnej wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) 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)-zwane dalej RODO. 

 

 Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy 
 WAN-VIT. 

 

 Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, 
którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, 
np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej 
z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.  

 

 Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 



  
Z.P.H.U. "WAN-VIT" Wanda Grzebyta    
ul. 3 Maja 11 B 
88-430 Janowiec Wlkp.                                                                      
NIP: 562-100-07-37                                    
                           

przepisów prawa (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie 
będą przekazywane innym podmiotom trzecim.  

 

 

 Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy lub zamówienia. 
W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych będzie skutkowało brakiem ich 
realizacji. 

 

 Administrator przechowuje pozyskane dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej 
umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z 
wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania 
transakcji.  

 

 Dodatkowo, dane mogą być  przechowywane przez WAN-VIT. dla celów zapobiegania 
nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od 
dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego 
przetwarzania.  

 

 Jednocześnie, w celu rozliczalności WAN-VIT. będzie przechowywać dane przez okres, w 
którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia 
przez organy publiczne.  
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