
REGULAMIN PROMOCJI 
„Letnia Promocja POLspeed” 
 
§ 1. WSTĘP 
 
1. Organizatorem Akcji  pod nazwą „Letnia Promocja POLspeed”, zwanej dalej „Akcja  
premiowa”, jest International Paper –Kwidzyn  sp.  z o.o. z siedzibą w Kwidzynie 82-500 
Kwidzyn, Lotnicza 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000292525, kapitał zakładowy: 90.000.000 zł  
NIP: 5810004587,  REGON: 002813078, nr BDO 000017766,zwana dalej „Organizatorem”.  
 
2. Celem Akcji premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4, mająca na celu w 
szczególności  uaktywnienie i promocję sprzedaży  Produktów promocyjnych  przez  
Uczestników do klienta końcowego.   
 
3. Akcja  premiowa rozpoczyna się w dniu 01/06/2020 o godz. 00:00:01, a kończy z chwilą 
wyczerpania przewidzianego nakładu nagród. (zwany dalej: „Okres trwania Akcji  
premiowej”).  
 
4. Akcja  prowadzona jest  na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakupy 
następujących produktów: papier POLspeed w formacie A4 w cenach regularnych (dalej 
„Produkt promocyjny”), dokonane przez  Uczestników bezpośrednio od Organizatora .  
 
5. Akcja premiowa organizowana jest i prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
6. Udział w Akcji  premiowej jest dobrowolny. 
 
§ 2. UCZESTNICY AKCJI PREMIOWEJ, WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej  mogą być zarówno spółki prawa  handlowego w 
rozumieniu  Kodeksu spółek handlowych, jak i osoby fizyczne prowadzące  działalność 
gospodarczą  (dalej zwani również „Uczestnicy”).  
 
2. Z udziału w Akcji premiowej wyłączony jest Organizator oraz spółki powiązane z 
Organizatorem, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.    
 
3. Z udziału w Akcji premiowej wykluczeni będą Uczestnicy, którzy pomimo spełnienia 
wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, złożyli rezygnację z udziału w sprzedaży 
premiowej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
4. W razie wątpliwości, o prawie do udziału w Akcji premiowej decyduje powołana przez 
Organizatora komisja czuwająca nad prawidłowym przebiegiem akcji, złożona z trzech 
przedstawicieli Organizatora (dalej zwana „Komisja”).  
 



5. Sprzedaż Produktu Promocyjnego prowadzona przez Organizatora odbywa się poprzez 
sieć dystrybutorów w Polsce („Dostawcy”). Kompletna lista Dostawców jest dostępna na 
stronie www.polpapierybiurowe.pl lub w siedzibie Organizatora. 
 
§ 3. ZASADY PROWADZENIA AKCJI PREMIOWEJ  
 
1. W celu wzięcia udziału w Akcji premiowej Uczestnik powinien w Okresie  trwania Akcji  
premiowej dokonać zakupu co najmniej 1 (jednej) palety Produktu Promocyjnego u 
organizatora. 
 
3. Ilości  przyznanych Uczestnikowi   Nagród  uzależniona jest od ilości  zakupionych  przez 
Uczestnika Produktów promocyjnych. Za zakup jednej palety Produktu promocyjnego 
przysługują 3 nagrody. 
   
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania 
nieprawdziwych albo niepełnych danych do wysyłki Nagrody, a także w przypadku 
niespełnienia przez Uczestnika innych warunków, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie.  
 
§ 4. NAGRODY  
 
1. Nagrodą w promocji jest zestaw dwóch kremów do opalania Polskiej marki Lirene 
(„Nagroda”) . 
 
2. Uczestnikom Akcji premiowej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagrody, które nie powstały z jego winy.  
 
3. Wyczerpanie puli wszystkich Nagród oznacza automatyczne zakończenie Akcji 
promocyjnej , o czym Organizator poinformuje w sposób przewidziany  dla publikacji 
niniejszego  Regulaminu.  
 
4. Nagroda zostanie przesłana do Uczestnika przez upoważnionego przez Organizatora 
dystrybutora nagród, w terminie do 4 tygodni od dnia otrzymania przez Uczestnika 
potwierdzenia spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji premiowej określonych 
niniejszym Regulaminem. 
 
5. Odbiór Nagrody musi zostać potwierdzony przez osobę wskazaną zgodnie z § 3 pkt. 1. 
poprzez pokwitowanie dowodu odbioru przesyłki.  
 
6. W przypadku nieodebrania Nagrody, wysłanej na adres dystrybutora prawo do Nagrody 
wygasa. 
 
§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 

http://www.polpapierybiurowe.pl/


1. Reklamacje co do przebiegu Akcji premiowej mogą być składane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności:  

1.1. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 00-097 Warszawa, Al. 
Jerozolimskie 65/793)  

1.2. w  biurze  Organizatora 00-097 Warszawa , Al. Jerozolimskie 65/79  
 
2. Reklamacje powinny być składane nie później niż w terminie 3 dni po wystąpieniu 
okoliczności będących podstawą reklamacji Uczestnika z dopiskiem „Letnia promocja 
POLspeed”. 
 
4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji premiowej.  
 
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika, dokładny adres uczestnika, jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  
 
6. Komisja rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
30 dni od jej otrzymania.  
 
7. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o 
dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Uczestnika dokumentacji 
dotyczącej składanej reklamacji.  
 
8. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w 
reklamacji.  
 
9. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Komisja 
jest jedynym organem Organizatora rozpatrującym reklamacje związane z Promocją. 
Powyższe nie narusza uprawnień Uczestników, określonych w bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa.  
 
§ 6  DANE OSOBOWE 
 
1. Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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) Organizator informuje jak poniżej.( 
RODO )  
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień 
niniejszego Regulaminu jest Organizator . 2. Dane kontaktowe Administratora to ul. 
Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, nr telefonu +48 55 610 7248. W sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych można kontaktować się poprzez skrzynkę e-mail my-
privacy@ipaper.com 
 
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji premiowej, a w 
szczególności w celu weryfikacji  ilości zakupionych Produktów promocyjnych i dostarczenia 
Nagród Uczestnikom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie 



danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Akcji premiowej skutkuje odmową 
udziału w niej. 
 
4.  
 
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie 
uzasadniony  interes  Administratora, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału 
w Akcji premiowej umożliwienie Organizatorowi jej przeprowadzenie.   
 
6. Okres przechowywania danych osobowych  trwa przez okres niezbędny do realizacji Akcji 
premiowej, procesu  reklamacji lub do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej 
wynikających.  
 
7.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
b. prawo ich poprawienia, sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one 
niepoprawne lub niekompletne, 
c. w pewnych sytuacjach - ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy kwestionowana 
jest prawidłowość przetwarzania danych,  
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na 
szczególną sytuację, w przypadku, gdy przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionych 
interesach Administratora lub podmiotów trzecich; 
e. żądania usunięcia swoich danych, gdy nie istnieją uzasadnione podstawy do 
wykorzystywania tych danych,   
 
 
8. Osoba , której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz 
prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem 
nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Prawa i obowiązki Organizatora, Dostawców i Uczestników określone są wyłącznie w 
niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o 
Akcji premiowej dostępne w materiałach reklamowych, mają jedynie charakter 
informacyjny.  
 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest u Dosatwców i bezpośrednio w  biurze Organizatora 
00-097 Warszawa , Al. Jerozolimskie 65/79  
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie 
ewentualnego przedłużenia okresu trwania Akcji premiowej lub powiększenia liczby 
Uczestników i Nagród w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą 



respektowane prawa nabyte przez Uczestników. Wszelkie zmiany będą dostępne dla 
Uczestników u Dosatawców i bezpośrednio w  biurze Organizatora 00-097 Warszawa , Al. 
Jerozolimskie 65/79, a także zostaną przesłane drogą mailową do Uczestników którzy 
zgłosili już swój udział w Akcji premiowej.  
 
4. Akcja premiowa nie stanowi gry losowej, a w szczególności loterii promocyjnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
 
 


