
Bielsko-Biała, 1.04.2022r. 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Kontakt-Simon & GTV’’. 

 

I. ORGANIZATOR PROMOCJI I CZAS TRWANIA 

1. Organizatorem Promocji jest KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o. ., zwaną dalej „Karo” lub  

„Organizator”, z siedzibą: ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała , NIP 9372605810, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 

0000919284. 

2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów Oddziałów Karo Elektro Plus sp. z o.o.  

i obowiązuje w okresie 01.04.2022r- 01.10.2022r. lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych. 

II. UCZESTNICY 

1. Promocja przeznaczona jest dla klientów Organizatora będących przedsiębiorcami w rozumieniu  

art. 43 [1] kodeksu cywilnego, oraz klientów detalicznych, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. W promocji nie mogą uczestniczyć: 

a) Osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji 

b) Pracownicy Organizatora oraz osoby wykonujące na jego rzecz pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

c) Małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a, b oraz ich małżonkowie. 

III. ZASADY PROMOCJI 

1. Realizacja przez Uczestnika jednorazowej transakcji - w placówkach Organizatora położonych w  

Bielsku-Białej ul. Legionów 93, w Kętach ul. Fabryczna 15, oraz w Krakowie ul. Klimeckiego 14 

 PRODUKTÓW MARKI Kontakt-Simon  GTV - powyżej wartości brutto 

mieszczącej się w jednym z podanych poniżej przedziałów w okresie trwania promocji, uprawnia  

Uczestnika do zakupu za 1,00 zł brutto produktu promocyjnego przypisanego do każdego przedziału: 

Przedziały Produktów promocyjnych: 

1.) Za zakupy produktów Producenta Kontakt Simon powyżej 500 zł brutto –  Pen Drive 

2.) Za zakupy produktów Producenta GTV powyżej 1000 zł brutto -- Latarka czołowa 

Fakt realizacji transakcji i jej data ustalane będą na podstawie faktury VAT lub paragonu. 

2. Promocją objęta jest każda transakcja na produkty Kontakt-Simon, oraz  GTV w cenach brutto  

po wcześniej udzielonych rabatach, dokonana przez Uczestników w okresie Promocji. 

3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do zakupu w okresie trwania promocji maksymalnie 2 produktów  

promocyjnych wskazanych  powyżej na warunkach Promocji określonych w niniejszym  



regulaminie. 

IV. ZASADY WYDAWANIA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH 

1. W celu skorzystania z promocji Uczestnik niezwłocznie po dokonaniu transakcji uprawniającej do  

skorzystania z Promocji zgłasza chęć skorzystania z Promocji i wskazuje, który produkt promocyjny  

chciałby nabyć na warunkach Promocji dalej: Wniosek (wzór Wniosku załącznik do regulaminu) 

2. Produkty promocyjne zostaną wydane Uczestnikom, spełniającym warunki opisane w pkt. III, w  

placówce Organizatora w Bielsku-Białej ul. Legionów 93 i Oddziałach Karo Elektro Plus sp. z o.o.   

w Kętach i Krakowie i zafakturowane. 

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w  

zamian za produkty promocyjne. 

4. W razie wyczerpania puli produktów promocyjnych przed końcem okresu wskazanego w pkt. I ust.  

2 niniejszego regulaminu, o możliwości zakupu poszczególnych produktów promocyjnych na  

warunkach niniejszego Regulaminu przez Uczestników decyduje kolejność chronologiczna ustalana  

według daty otrzymania Wniosków przez Organizatora. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem promocji sprawuje Organizator. 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom promocji na firmowej stronie  

www oraz w Oddziałach Karo elektro plus sp. z o.o. 

3. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie  

na piśmie w oddziale Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji. 

4. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 

2018 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (RODO).   



Załącznik nr.1- do regulaminu „Promocja Kontakt Simon & GTV”  

WNIOSEK 

W związku z transakcją na kwotę powyżej ………………………………………… zł brutto potwierdzoną fakturą  

VAT lub paragonem nr ………………………………………………….. z dnia ……………………………………………………….. 

chcę skorzystać z Promocji „Kontakt Simon & GTV” i wybieram produkt promocyjny:  

-  [   ] Pendrive  

-  [   ] Latarka czołowa 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Promocji „Kontakt Simon & GTV” i jestem 

upoważniony do 

reprezentowania nabywcy.  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie i przetwarzanie przez  

Organizatora danych osobowych w postaci: 

[   ] TAK / [   ] NIE  imię i nazwisko  

[   ]TAK /  [   ] NIE  adres email 

[   ] TAK / [   ] NIE  numer telefonu  

uzyskanych w związku z tą promocją w celach marketingowych: 

[   ] TAK / [   ] NIE przesłanie informacji o przyznaniu nagrody, jej przekazanie i odbiór w             

związku z przeprowadzaną promocją 

[   ] TAK / [   ] NIE przesyłanie newslettera 

[   ] TAK / [   ] NIE przesyłanie ofert  

[   ] TAK / [   ] NIE przesyłanie informacji o promocjach 

[   ] TAK / [   ] NIE przekazywanie gadżetów reklamowych 

Wyrażenie zgody/ Nie wyrażenie zgody może nastąpić w formie pisemnej w placówce Organizatora  

położonej w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 93 i Oddziałach Karo elektro plus sp. z o.o. lub w formie 

wiadomości mailowej wysłanej na adres biuro@karoel.com.pl. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez  

Karo Elektro sp. z o.o sp.k. zawartych w „Klauzuli informacyjnej Karo Elektro Plus sp. z o.o.”  

oraz przysługujących mi prawach, a w szczególności prawie dostępu do treści swoich danych  

oraz ich kopii, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do  

przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej  

cofnięciem. 

………………………………………………….. 

Podpis osoby, której dane dotyczą  



KLAUZULA INFORMACYJNA Karo Elektro Plus sp. z o.o. 

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych jest dostępnych na stronie: www.karoelektro.com.pl 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 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”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karo Elektro Plus sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Legionów 
93, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, NIP 9372605810 Regon 241326611, BDO 
000172480. 

2. Dane do kontaktu ze Specjalistą ochrony danych w Karo Elektro Plus sp. z o.o. 
• e-mail: IOD@karoel.com.pl 
• tel. (0) 697-777-632 
• adres: Karo Elektro Plus sp. z o.o. ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała. 

3. Dane osobowe są udostępnione przez osobę, której dotyczą w związku z przeprowadzeniem promocji Kontakt Simon & 
GTV, zbieraniem, przesyłaniem ofert i realizowaniem działań marketingowych oraz w celu zapewnienia komunikacji w 
związku ze współpracą biznesową. 

(art.6 ust. 1 lit a) RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w/w celu i do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
osobę, której dane osobowe dotyczą. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

• podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie  obowiązujących 
przepisów prawa, 
• podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, 
• podmioty, które świadczą dla nas usługi pocztowe i kurierskie, bankowe, 
• podmioty, które świadczą dla nas usługi ubezpieczeniowe, 
• podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają towary zgodnie z umową, 
• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do 
realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016; 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w promocji oraz zbierania i 
przesyłania ofert i realizowania działań marketingowych oraz zapewnienia komunikacji w związku ze współpracą biznesową. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób z automatyzowany w tym również w formie profilowania.  

11. Prawo do cofnięcia zgody pozwala Pani/Panu w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dotyczących 
Pana/Pani danych osobowych. 

• Wycofanie zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych może być dokonane na: 

a) adres e-mail: IOD@karoel.com.pl 
b) b) adres pocztowy: Karo Elektro  Plus sp. z o.o. , ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 /podpis osoby udostępniającej dane osobowe, której dotyczą 

mailto:IOD@karoel.com.pl
mailto:IOD@karoel.com.pl

