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REGULAMIN PROMOCJI „GADŻETY ZA ZŁOTÓWKĘ” ORGANIZOWANYCH PRZEZ 3W DYSTRYBUCJA 

BUDOWLANA S.A.  
 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem promocji, których dotyczy niniejszej regulamin 3W Dystrybucja Budowlana S.A. 

z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pionierów 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000405318, posiadająca REGON: 241268500 oraz NIP: 

6412479943, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 2.527.320,00 zł. Promocje prowadzone 

będą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w 

ogłaszanych na podstawie Regulaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, akcjach promocyjnych (dalej jako: Promocja) oraz zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dowolnej ilości Promocji, dla których 

każdorazowo, odrębnie określi szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa.   

1.3. Promocje prowadzone będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Regulamin obowiązuje wszelkie Promocje ogłoszone w okresie jego obowiązywania. 

2. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a. Adres E - mail – rozumie się przez to adres poczty elektronicznej Organizatora przeznaczony 

do kontaktu w sprawie Promocji tj.marketing@3wdb.pl 

b. Członkach Rodziny – rozumie się przez to osoby zaliczane do I grupy podatkowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: 

Dz.U.2019.1813)., 

c. Gadżecie – rozumie się przez to produkty do nabycia przez Uczestników, na warunkach 

wskazanych w Regulaminie oraz ogłoszeniu o Promocji, 

d. Organizatorze - rozumie się przez to 3W Dystrybucja Budowlana S.A. z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej przy ul. Pionierów 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000405318, posiadająca REGON: 241268500 oraz NIP: 6412479943, kapitał 

zakładowy (wpłacony w całości): 2.527.320,00 zł, 

e. Promocji – rozumie się przez to akcję promocyjną ogłaszaną na podstawie niniejszego 

Regulaminu.  

f. Regulaminie – rozumie się niniejszy Regulamin Promocji pn „GADŻETY ZA ZŁOTÓWKĘ” 

g. Towarach – rozumie się przez to towary oferowane na sprzedaż przez Organizatora, w ramach 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, za wyjątkiem bloczków gipsowych, 

h. Uczestnikach – rozumie się przez to podmioty określone w pkt 3.2. Regulaminu 

   

3. Warunki uczestnictwa w Promocji  

3.1. Uczestnictwo w Promocjach jest dobrowolne. 

3.2. Promocje przeznaczone są dla (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych lub (iii) jednostek 

organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność 
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prawną, mających status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (t.j.: Dz.U.2019.1292 z późn. zm.), z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, które zgłoszą 

chęć udziału w Promocji ogłoszonej na podstawie niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem pkt 

3.3. Regulaminu.  

3.3. W Promocjach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie zarządu 

Organizatora, pracownicy Dostawców oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby 

biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji.  

3.4. Warunkiem uczestnictwa w Promocjach jest brak wymagalnych zobowiązań należnych 

Organizatorowi od Uczestnika z jakiegokolwiek tytułu prawnego oraz spełnienie innych 

szczególnych warunków, jeżeli zostaną określone w treści ogłoszenia o Promocji.  

3.5. Spełnienie się warunku, o którym mowa powyżej, każdorazowo podlegać będzie weryfikacji na 

dzień zakończenia danej Promocji.  

3.6. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje przez złożenie Organizatorowi oświadczenia, z 

którego wynika wyraźnie taki zamiar. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: 

a. imię i nazwisko / nazwę Uczestnika; 

b. adres siedziby Uczestnika oraz adres do korespondencji (jeśli jest inny niż siedziba); 

c. adres e – mail oraz telefon kontaktowy, pod którymi Uczestnik wyraża zgodę na kontakt 

ze Strony przedstawicieli Organizatora w sprawach Promocji; 

d. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminu i akceptację jego postanowienia.  

3.7. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie dokumentowej, o której mowa w art. 772 

Kodeksu Cywilnego i doręczone Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

Adres E - mail lub w formie pisemnej i doręczone na adres siedziby lub oddziału Organizatora. 

3.8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.4 powyżej stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Zasady Promocji 

4.1. Na podstawie Regulaminu Organizator ma prawo ogłaszać Promocje w dowolnej ilości i czasie. 

4.2. Organizator zastrzega sobie dowolność w ustaleniu szczególnych zasad i warunków 

przeprowadzenia oraz udziału odrębnie dla każdej z ogłaszanych Promocji, z zastrzeżeniem 

dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 

4.3. Organizator ogłosi o Promocji, wedle swego wyboru, w co najmniej jednej z następujących 

form:  

a) poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora, 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

c) za pośrednictwem wiadomości SMS, lub MMS 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania poszczególnych Promocji, wedle swego 

wyboru, do swobodnie wybranej grupy Uczestników.   

4.5. Organizator w ogłoszeniu o Promocji winien zawrzeć co najmniej następujące informacje: 

a) okres trwania Promocji 

b) szczególne warunki podmiotowe lub przedmiotowe udziału w Promocji, jeżeli zostały 

przewidziane, 

c) informację o Gadżetach, jakie Uczestnik może nabyć w ramach Promocji wraz z 

oznaczeniem ich wartości i ceny promocyjnej.  
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4.6. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy ogłoszeniem o Promocji, a treścią 

Regulaminu, Organizator przyznaje pierwszeństwo treści Regulaminu, chyba że postanowienia 

ogłoszenia o Promocji wyraźnie stanowią, że w odniesieniu do niej poszczególne 

postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania.  

4.7. Po zakończeniu każdej Promocji nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia okresu jej 

obowiązywania określonego w ogłoszeniu Promocji, Organizator poinformuje Uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej o tym, czy nabyli oni prawo zakupu Gadżetu w 

promocyjnej cenie. 

4.8. Uczestnik może wykonać prawo do nabycia Gadżetu w promocyjnej cenie w terminie 30 dni 

od daty otrzymania od Organizatora informacji, o której mowa powyżej.  

 

5. Nabycie Gadżetu 

5.1. Aby nabyć Gadżet, Uczestnik zobowiązany jest: 

a. przekazać Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie 

informację o wyborze Gadżetu (Zamówienie),  

5.2. Gadżety zostaną dostarczone Uczestnikowi przez przedstawicieli Organizatora do miejsca 

wskazanego jako adres do doręczeń w Zgłoszeniu udziału w Promocji, chyba że w Zamówieniu 

wskazał inny adres do doręczenia Gadżetu,  Zamówieniu  w terminie 30 dni od otrzymania ceny 

oraz Zamówienia (w zależności, które zdarzenie nastąpi później).  

5.3. Uczestnik nie może przenieść prawa do nabycia Gadżetu w cenie promocyjnej na osobę trzecią. 

5.4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Gadżetu na inny Gadżet lub ekwiwalent 

pieniężny.  

5.5. Zwrot Towaru po odebraniu Gadżetu nie jest możliwy.  

5.6. W przypadku wycofania z produkcji określonego Gadżetu, Organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany go na inny o podobnej wartości. 

6. Przetwarzanie danych osobowych  

6.1. Organizator deklaruje, że wszelkie dane osobowe zebrane na potrzeby przeprowadzenia 

Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (dalej: „RODO”) 

6.2. Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych w ramach Promocji jest 

Organizator 3W Dystrybucja Budowlana S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pionierów 31, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000405318, posiadająca 

REGON: 241268500 oraz NIP: 6412479943, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 

2.527.320,00 zł. 

6.3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z 

administratorem na adres mailowy biuro@3wdb.pl lub pisemnie na podany wyżej adres. 

6.4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do: 

a. przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem, 

b. kontaktu z Uczestnikiem, 

c. przekazania osobom uprawnionym Gadżetu w ramach Promocji, 
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d. w niektórych sytuacjach dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. 

6.5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Uczestnika wyrażona 

poprzez wzięcie udziału w Promocji. Uczestnik ma w każdej chwili prawo wycofać swoją zgodę, 

co jednak uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji, a ponadto nie ma wpływu na przetwarzanie 

danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

6.6. Organizator deklaruje, że nie będzie przechowywał danych dłużej niż to konieczne, a zebrane 

dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. Obecnie przepisy nakazują przechowywać dane zebrane na potrzeby 

realizacji umowy powyższe dane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym umowa została zrealizowana. W przypadku realizacji Promocji dane mogą być 

przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło 

wydanie nagrody. 

6.7. Dostęp danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Organizatora pracownicy 

i współpracownicy. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane innym 

odbiorcom takim jak podmioty świadczące usługi rekrutacji oraz dostawcy usług i rozwiązań 

IT, a także podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem. 

6.8. Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

6.9. Każdy, którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku Promocją ma prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Każdemu, 

którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku z Konkursem przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia danych 

osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

6.10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Każdy, którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku 

Promocją ma prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Postępowanie reklamacyjne  

7.1. Uczestnik uprawniony jest do zgłaszania do Organizatora wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych 

dotyczących przeprowadzenia Promocji (dalej jako: „Reklamacja”). 

7.2. Reklamacja może zostać przesłana w jeden z następujących sposobów: 

a) listem poleconym na adres Organizatora wskazany w paragrafie 1 pkt 1 Regulaminu, 

b) drogą elektroniczną na adres Organizatora wskazany w paragrafie 2 punkcie a) 

Regulaminu. 

7.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 

a) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika dokonującego zgłoszenia Reklamacji, 

b) dane kontaktowe zgłaszającego Reklamację, 

c) określenie daty, z którą Uczestnik powziął informację o przyczynie Reklamacji, 

d) dokładny opis przyczyny Reklamacji, 

e) dokładne określenie żądania Uczestnika w związku ze zgłoszoną Reklamacją. 

7.4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 7 dni od uzyskania informacji o podstawie jej 

zgłoszenia, jednak nie później niż do dnia 14 stycznia 2021 r. Zgłoszenie Reklamacji po upływie 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkować będzie odmową rozpatrzenia 

Reklamacji i realizacji żądania Uczestnika.  
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7.5. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni 

od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie 

wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

wskazany przez Uczestnika. Brak odpowiedzi ze strony Organizatora w wyżej wskazanym 

terminie równoznaczny będzie z odmową uznania roszczenia reklamacyjnego przez 

Organizatora. 

8. Postanowienia końcowe  

8.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.3wdb.pl  

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane (i) zdarzeniami 

o charakterze siły wyższej lub (ii) nastąpiło z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub (iii) 

wyłącznie z winy Uczestnika. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w 

dowolnym zakresie. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Promocji, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

8.4. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. W przypadku sprzeczności 

postanowień załączników z treścią Regulaminu, Organizator pierwszeństwo przyznaje 

postanowieniom Regulaminu. 

8.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa 

polskiego. 

8.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych lub mogących wyniknąć w 

związku z Promocją jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 

http://www.3wdb.pl/

