RICOM ENERGY
Regulamin promocji „Copa AmeRicom 2019”
1. Niniejszy Regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się ogólnopolska promocja pod nazwą „Copa Ame
Ricom 2019” (dalej również „Promocja”)
2. Organizatorką Promocji jest Ricom energy Sp. z o.o. siedzibą w Skawinie (kod: 32-050), adres: Ppor. Majdzika 15,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000539848,
NIP 679 310 71 89, kapitał zakładowy 5000,00 zł (dalej również „Organizatorka”).
3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem Partnerów Handlowych Organizatorki, tj. w szczególności hurtowni instalacyjnych.
4. Promocja rozpoczyna się 14 czerwca 2019 r. i trwa do 7 lipca 2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
5. Dany Klient, rozumiany jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka osobowa
albo spółka kapitałowa, może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
NAGRODY
6. Promocja polega na uzyskaniu przez Klienta u prawnienia do otrzymania nagród tematycznych, tj. Piłek nożnych, ko
szulek piłkarskich oraz wycieczki do Ameryki Południowej w wybranym przez Organizatorkę terminie.
7. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu zestawów CA-01 lub CA-03 (dalej również „Zestawy”).
8. W czasie trwania Promocji do każdego z wymienionych wyżej Zestawów dodawana jest wybrana przez Organizatorkę piłka nożna.
9. W przypadku jednorazowego zakupu 10 (słownie: dziesięciu) Zestawów, Klient otrzymuje dodatkowo uprawnienie do
otrzymania wybranej przez Organizatorkę koszulki piłkarskiej.
10. Koszulki piłkarskie zostaną wysłane Klientowi po zakończeniu Promocji, w ilości odpowiadającej liczbie zakupionych
jednorazowo dziesięciu Zestawów.
11. Przez zakup jednorazowy rozumie się zakup potwierdzony jedną fakturą i dokonany jednego dnia w czasie trwania
Promocji.
12. Zestawy CA-01 i CA-03 zakupione jednorazowo ulegają sumowaniu.
13. W przypadku zakupu 500 (słownie: pięciuset) Zestawów w czasie trwania promocji, o którym mowa w punkcie 4
Regulaminu, Klient otrzymuje dodatkowo uprawnienie do wzięcia udziału w wycieczce do jednego z krajów Ameryki
Łacińskiej dla dwóch osób.
14. Żadnej z nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
INTERPRETACJA REGULAMINU
15. Organizatorka nie odpowiada za nieprawidłowe informacje o Promocji udzielone przez Partnerów Handlowych
Organizatorki. Informacje wiążące Klientów znajdują się w niniejszym Regulaminie.
16. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu, możliwe jest ich wyjaśnienie pod adresem e-mail biuro@ricomenergy.pl.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ricomenergy.
pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatorkę Promocji.
ZMIANY REGULAMINU
18. Organizatorka Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny.
19. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Organizatorka udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.ricomenergy.pl w zakładce „Do pobrania”.
20. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem jego zmiany.
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RICOM ENERGY
DANE OSOBOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA
21. W celu wzięcia udziału w Promocji, Klient jest obowiązany do podania Partnerowi Handlowemu oraz Organizatorce
swoich danych, umożliwiających jego identyfikację, tj. w szczególności firmy, siedziby i NIP.
22. Udział Klienta w Promocji, rozumiany jako zakup Zestawu w okresie obowiązywania Promocji oznacza akceptację
zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do
przeprowadzenia Promocji.
23. Dane osobowe Klientów - uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności Rozporządzenie 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 oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
A. [dane administratora danych] Ricom energy Sp. z o. o. z siedzibą w Skawinie, pod adresem: PANATTONI PARK 3
KRAKÓW, ul. MAJDZIKA 15, 32-050 SKAWINA; e-mail: biuro@ricomenergy.pl
B. [cele i podstawy przetwarzania danych oraz podstawa prawna] Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach
- w celu wykonania realizacji uprawnień wynikających z Promocji, Umów Sprzedaży lub podjęcia działań przed zawarciem tychże (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ricom energy Sp. z o. o. w związku z realizacją Umowy, w
szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Klientem a Ricom energy Sp. z o.o . (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
C. [kategoria odnośnych danych] Ricom energy Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Klientów w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu Klienta oraz adresu dostawy, gdy jest to konieczne do realizacji Promocji lub
Umowy Sprzedaży.
D. [odbiorcy danych] Ricom energy Sp. z o. o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na jej rzecz
usługi księgowe, prawne, kurierskie. Powierzenie danych tym podmiotom odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych, a Ricom energy Sp. z o. o. wymaga od podmiotów tych zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia
ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta.
E. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
Promocji, wykonania umowy sprzedaży, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia
roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa.
F. [prawa osoby, której dane są przetwarzane] Klientowi przysługuje prawo do żądania od Ricom energy Sp. z o.o.
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@ricomenergy.pl, 2) kontakt pisemny, za pomocą
poczty tradycyjnej pod adresem Spółki.
G. [skarga na przetwarzanie] Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
sądzi, że Ricom energy Sp. z o. o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
H. [źródło pochodzenia danych] Przetwarzane dane osobowe zostały przekazane przez Klienta podczas trwania Promocji, w tym w szczególności składania zamówienia, podpisywaniu umowy o współpracy lub zostały uzyskane ze źródeł
powszechnie dostępnych (CEiDG, KRS).”
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatorki pod adresem: www.ricomenergy.pl w zakładce
„Do pobrania” oraz u przedstawicieli handlowych Organizatorki.
2. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizatorka udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej Organizatorki.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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