
 

 

 Regulamin akcji promocyjnej „Kasetka na klucze MasterLock gratis”  

 

§ 1 Definicje  

1. Organizator - spółka ViDiS S.A. z siedzibą przy ul. Logistycznej 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 

Kobierzyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000360399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, NIP: 899-25-22-420, REGON: 93303868, której kapitał 

zakładowy wynosi: 190 862,65 zł. 

2. Produkty promocyjne – produkty, których zakup uprawnia do odbioru Produktu Gratis.  

3. Produkt gratis - Akcja promocyjna umożliwia Uczestnikom, którzy dokonali zakupu Produktu 

promocyjnego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie, otrzymanie szafki na 

klucze KDS1 (kod KDS1EURHRO) firmy MasterLock gratis.   

4. Akcja promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w 

Regulaminie oferta sprzedaży Produktów promocyjnych prowadzona pod hasłem „Kasetka na 

klucze MasterLock gratis”.  

5. Uczestnik – Partner Handlowy, który dokona zakupu jednego z Produktów promocyjnych,  

wymienionych w § 3 punkt 2, na terenie Polski, w trakcie trwania Akcji Promocyjnej.  

6. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki przyznawania Produktu gratis w 

ramach Akcji Promocyjnej.  

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 1 maja 

2018 do 31 sierpnia 2018 lub do wyczerpania zapasów. 

2. Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych w tym regulaminie i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 3 Zasady Akcji promocyjnej 

1. Przy zakupie wybranych Produktów promocyjnych z oferty Uczestnik otrzyma Produkt gratis.  

2. Akcją Promocyjną objęte są następujące produkty: 

 

Kod producenta Produkt 

X031ML Sejf X031ML 

X041ML Sejf X041ML 

X055ML Sejf X055ML 



 

 

X075ML Sejf X075ML 

X125ML Sejf X125ML 

LFW082FTC Sejf LFW082FTC 

LFW123FTC Sejf LFW123FTC 

LFW205FYC Sejf LFW205FYC 

LFW205TWC Sejf LFW205TWC 

 

3. Akcja promocyjna skierowana jest do Partnerów Handlowych firmy ViDiS SA („Uczestnik”), 

którzy dokonają zakupu Produktów promocyjnych,  wymienionych w § 3 punkt 2, na terenie 

Polski, w trakcie trwania Akcji promocyjnej.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie zakupu Produktów 

promocyjnych, wymienionych w § 3 punkt 2, na terenie Polski, w trakcie trwania Akcji 

promocyjnej.  

5. Przystępując do Akcji promocyjnej Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i 

zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie pod warunkiem 

każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  

7. Produkt gratis przyznawany w Akcji promocyjnej nie może być zamieniany na gotówkę lub 

inne produkty. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany liczby 

Produktów promocyjnych, skrócenia lub przedłużenia Akcji promocyjnej. Informacja o 

zmianach będzie ogłoszona na stronie internetowej dystrybutora (www.vidis.pl), jeżeli będzie 

to konieczne i uzasadnione przebiegiem Programu, również za uprzednim powiadomieniem 

Uczestników o tym fakcie drogą elektroniczną z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego na 

adres podany w zgłoszeniu. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte 

przez Uczestników przed datą jej ogłoszenia. 

9. Wysyłka Produktu gratis następuje przy wysyłce zakupionych Produktów promocyjnych do 

partnera handlowego ViDiS S.A.  

10. Do faktury wystawionej partnerowi handlowemu za zakup Produktów promocyjnych zostanie 

doliczona kasetka na klucze KDS1 firmy Masterlock za kwotę 1 zł netto. Kwota ta zostanie 

odliczona od wartości zamówionych Produktów promocyjnych.  

11. Ilość Produktów promocyjnych i Produktów gratis jest ograniczona. Akcja promocyjna 

obowiązuje do wyczerpania zapasów.  

 

 

§ 4 Reklamacje 



 

 

1. Reklamacje związane z Akcją promocyjną mogą być zgłaszane na adres: ul. Logistyczna 4, 

Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce oraz na adres elektroniczny Opiekuna Handlowego 

lub na biuro@vidis.pl w terminie do dnia 30.09.2018 r.  

2. Treść reklamacji powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres i numer telefonu, a także 

opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji i określenie żądania. 

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia 

reklamacji.  

4. W związku z Akcją promocyjną będą przetwarzane dane osobowe Klientów, którzy złożą 

reklamację zgodnie z pkt. 12 Regulaminu. Administratorem danych osobowych Klientów 

podanych w związku ze złożeniem reklamacji jest Organizator. Przetwarzanie danych 

osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182). Dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia 

reklamacji związanych z Akcją Promocyjną. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz żądanie ograniczenia lub usunięcia 

tych danych poprzez kontakt na adres email biuro@vidis.pl. Organizator informuje, że podanie 

danych przez Klientów jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Każdy 

czyjego dane są przetwarzane ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora, przy czym jest to równoznaczne z cofnięciem reklamacji. W 

celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora należy przesłać 

oświadczenie na adres email biuro@vidis.pl. 

 

 

§ 5 Dane Uczestników 

Administratorem danych osobowych jest spółka ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach, przy ul. 

Logistycznej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-25-22-420, REGON: 93303868, 

której kapitał zakładowy wynosi 190 862,65 zł. Administrator danych osobowych przetwarza dane 

osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) w celu dokonania czynności 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej, jak również w celu rozliczeń 

podatkowych oraz reklamacji.  

Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące 

przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

§ 6 Odpowiedzialność podatkowa 

mailto:biuro@vidis.pl


 

 

Organizator działający, jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody zostaną wydane 

Zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u Opiekunów Handlowych.  

2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w 

szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych 

oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem 

w Akcji promocyjnej upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji promocyjnej. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem 

mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu Akcji promocyjnej, o 

każdej zmianie Organizator będzie informował, poprzez stronę internetową www.vidis.pl.  

 

http://www.vidis.pl/

