
 

REGULAMIN KONKURSU „PRZEŁĄCZ SIĘ NA LED I WYGRAJ KONSOLĘ PS4” 
 

1. Konkurs organizowany jest przez LED-POL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 

numerem 0000443817, NIP: 547-214-50-33, REGON 243126224, zwaną także „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w hurtowniach zrzeszonych  

w Grupie El-Sigma. 

3. Konkurs trwa w terminie od  1.10.2018r. do 31.12.2018r. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów, dokonujących zakupów asortymentu LED-POL  

w Hurtowniach zrzeszonych w Grupie El-Sigma, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

5. Konkursem objęty jest cały asortyment LED-POL oferowany w Hurtowniach Grupy  

El-Sigma. 

6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie udokumentowanych zakupów asortymentu LED-

POL w hurtowni El-Sigma w okresie trwania konkursu. 

8. Dopuszczalne jest kumulowanie zakupów danego Uczestnika w okresie trwania akcji, w celu osiągnięcia 

wartości zakupowej upoważniającej do otrzymania nagrody.  

9. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony spośród Klientów hurtowni, która w trakcie trwania konkursu 

dokonała zakupów asortymentu LED-POL o najwyższej wartości spośród wszystkich hurtowni zrzeszonych 

w Grupie El-Sigma. 

10. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który dokonał zakupów asortymentu LED-POL  

o największej wartości w okresie trwania konkursu w hurtowni El-Sigma, z zastrzeżeniem punktu 9. 

11. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci Konsoli Sony PlayStation 4. 

12. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty zakończenia 

konkursu przez upoważnionego pracownika firmy LED-POL w siedzibie hurtowni, w której Zwycięzca 

dokonywał zakupów i przy udziale pracownika tejże hurtowni. 

13. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być wymieniona na inną.  

14. Produkty zakupione w trakcie trwania konkursu nie podlegają zwrotowi. 

15. Warunkiem przekazania  nagrody jest uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi oryginału formularza 

zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz pisemne potwierdzenie odbioru 

nagrody. 

16. Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i  wyraża zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w związku z konkursem, jego 

przebiegiem i organizacją. 

17. Nieważne jest zgłoszenie Uczestnika, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na 

potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 

2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem 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 osobowych). 

18. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest LED-POL sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w 

Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała. 

19. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celach działań organizacyjnych oraz działań 

komunikacyjnych i marketingowych związanych z przebiegiem i promocją Konkursu.  

20. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez zgody przez Uczestnika Konkursu. 

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne dla spełnienia zamierzonego celu lub 



dłużej niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawne.  

21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla spełnienia zamierzonego celu, tj. 

uczestnictwa w Konkursie. 

22. W przypadkach i na zasadach opisanych w RODO Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. 

Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.  

23. W każdym czasie Uczestnik ma prawo cofnąć swoją zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na 

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

Uczestnik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych 

w przypadku, gdy sądzi, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem. 

24. W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z 

Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora.  

25. Ewentualne zastrzeżenia i reklamacje związane z przebiegiem konkursu Uczestnik może kierować  

w czasie jej trwania oraz przez okres 30 dni po jej zakończeniu do Organizatora, na adres mailowy 

promocje@led-pol.pl. Po upływie wskazanego wyżej terminu wszystkie roszczenia Uczestników 

względem Organizatora, wygasają. 

26. Wszelkich informacji na temat Promocji udziela Dział Marketingu Organizatora, pod numerem telefonu 

+48 33 822 63 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promocje@led-pol.pl

