
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ   

„Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia”  

(zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 01.04.2019 
___________________________________________________________________________ 

§1 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem  „Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia”  

(zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest firma Adabet24 z siedzibą w Kępnie (kod pocztowy 63-600), ul. 

Młyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 619-122-68-69, REGON: 251596225, BDO: 

000056389. (zwana dalej „Organizatorem”).  

  

2. Celem Akcji promocyjnej jest aktywowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o 

środowisko, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (zbiórka elektroodpadów).  

§2 

Termin i miejsce Akcji promocyjnej  

1. Akcja promocyjna prowadzona jest w miejscu prowadzenia działalności Organizatora, adres: ul. 

Młyńska 8a, 63-600 Kępno (zwana dalej „Sklepem Organizatora”).  

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia  09.04.2019., w godzinach od  8:00 do 

16:00 do wyczerpania zapasów. 

§3 

Uczestnicy Akcji promocyjnej  

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i spełnią 

warunki określone w  §4 Regulaminu (zwani dalej "Uczestnikami").  

 

§ 4 

Zasady Akcji promocyjnej  

1. Akcją promocyjną objęte są krzewy ogrodowe. 

2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który odda w Sklepie Organizatora zużyty sprzęt 

elektryczny, sprzęt elektroniczny oraz baterie w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015r. o 



zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (zwany dalej „Elektro-odpadami”) będzie 

uprawniony do otrzymania krzewów ogrodowych na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Uczestnik w ramach Akcji Promocyjnej będzie uprawniony do otrzymania rośliny według 

następujących zasad:  

a) otrzymania (1) jednej sztuki  krzewu ogrodowego w zamian za dostarczenie Organizatorowi od 2 kg 

do 7,99 kg Elektro-odpadów, 

b) otrzymania (2) dwóch sztuk krzewu ogrodowego w zamian za dostarczenie Organizatorowi od 8 kg 

do 12 kg Elektro-odpadów,  

c) otrzymania (3) trzech sztuk krzewu ogrodowego w zamian za dostarczenie Organizatorowi powyżej  

12 kg  Elektro-odpadów. 

4. Jeden Uczestnik jest uprawniony do otrzymania maksymalnie (3) sztuk krzewów ogrodowych w 

ramach całej Akcji Promocyjnej, niezależnie od ilości dostarczonych Elektro-odpadów.   

5.  Ilość Krzewów ogrodowych w ramach akcji Promocyjnej jest ograniczona i wynosi  200 szt.  

 6. Uczestnik, który chce otrzymać roślinę w zamian za dostarczone Elektroodpady: 

 a) zgłasza się do przygotowanego miejsca (zwanym dalej „Punktem”), które będzie odpowiednio w 

tym celu oznaczone i będzie znajdowało się przed Sklepem Organizatora.     

b) przekazuje Elektro-odpady Organizatorowi, który dokonuje ich ważenia.   

c) stosownie do masy dostarczonych Elektro-odpadów Uczestnik nabywa prawo do otrzymania od 

Organizatora krzewów ogrodowych na zasadach określonych w §4 ust. 3. Pracownik Punktu 

informuje ile sztuk przysługuje Uczestnikowi.  

7. Krzewy ogrodowe  będą wydawane przez Organizatora w Sklepie Organizatora.    

8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech krzewów ogrodowych 

objętych Akcją promocyjną.   

9. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za 

dostarczone Elektro-śmieci  lub Krzewy ogrodowe objęte Akcją promocyjną.  

10.  Uczestnik oddając Organizatorowi Elektro-odpady, o których mowa w §4 powyżej, zgodnie z 

punktem 2, 3, 4 powyżej niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

uczestniczenia w akcji promocyjnej „Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia” . 

 



§5 Odpowiedzialność 

 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami 

przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny Krzewów 

doniczkowych wydawanych w trakcie Akcji promocyjnej, których to roszczenie dotyczy.   

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów 

prawnych.   

§6 

Reklamacje i wymiana towarów  

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w 

trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie 

Organizatora lub pod adresem e-mail: inforecykling@adabet24.eu z tematem wiadomości „Wymień 

stare urządzenia na roślinę do sadzenia”  .  

2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie Organizatora powinny zawierać dopisek 

„Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, 

Jego adres zamieszkania oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia 

reklamacji.   

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni 

od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez 

Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za 

pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich 

roszczeń na drodze postępowania sądowego.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego 

przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające 

prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu 

ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać 

nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.   

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy 

przepisów prawnych.  

§7 

Dane osobowe  

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Adabet24 Beata Pawlak z siedzibą w Kępnie 

przy ulicy Młyńskiej 8a, 63-600 Kępno, osobą kontaktową jest Beata Pawlak, tel. + 48 62 583 

12 00.   

2. . Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu i w zakresie przeprowadzenia Akcji 

promocyjnej na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO, w zakresie 



jego imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-

mail. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej 

wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej. 

Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z uprawnień 

przysługujących Uczestnikowi w ramach Akcji promocyjnej.  

4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa.   

5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych 

podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do 

przeprowadzenia Akcji promocyjnej, zgodnie z art. 28 RODO.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w 

zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej, lecz nie dłuższy niż okres niezbędny do 

przeprowadzenia Akcji promocyjnej.  

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.  

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO 

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.  

10. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować się z Inspektorem 

Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail recykling@adabet24.eu.  

  

§ 8 

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Akcji promocyjnej  dostępny jest w Sklepie Organizatora.   

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.   

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo 

zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.   

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd 

powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.  

 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w 

trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze 

zmianami).   

6. Regulamin obowiązuje od dnia 09.04.2019 r. 


