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REGULAMIN PROMOCJI 
„Promocja hybrydowa” Kup asortyment Hager za 1500 zł netto w tym jedną 

rozdzielnicę volta.hybrid a otrzymasz router gratis. 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w akcji promocyjnej organizowanej 
przez Hager Polo Sp. z.o.o., zwanej dalej Promocją. 
1.2.Organizatorem promocji jest Hager Polo Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. 
Fabrycznej 10, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000087086, 
NIP 6460015532, nr BDO 000131633. 
 

2. WARUNKI PROMOCJI 
2.1 Promocja dotyczy zakupu produktów marki Hager w tym co najmniej jednej rozdzielnicy 
volta.hybrid. Kwota zakupu może pochodzić z  kilku niezależnych zakupów.  
2.2 W Promocji udział może wziąć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt 2.3 poniżej.  
2.3 Pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni nie mogą być 
Uczestnikami Promocji. W rozumieniu niniejszego regulaminu określenie najbliżsi krewni 
odnosi się do wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa pracowników Organizatora.  
2.4 Promocja trwa w okresie od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do 
wyczerpania nagród, których liczba jest ograniczona.  
2.5 Uczestnik, który: 
a) w trakcie trwania Promocji dokona zakupu produktów z asortymentu Hager w tym co 
najmniej jednej rozdzielnicy volta.hybrid w dowolnym sklepie stacjonarnym na terenie Polski 
lub w sklepie internetowym prowadzonym przez podmiot zarejestrowany na terenie Polski na 
kwotę nie niższą niż 1500zł netto (zakupy mogą być udokumentowane kilkoma fakturami na 
łączną kwotę nie niższą niż 1500 zł netto) oraz  
b) wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingu towarów, 
rozwiązań i usług oferowanych przez Organizatora i nie cofnie tej zgody w okresie trwania 
Promocji, a także wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych 
drogą elektroniczną na udostępniony adres email i nie cofnie tej zgody w okresie trwania 
Promocji, 
c) wyrazi zgodę na przekazywanie Administratorowi przez wszelkich dystrybutorów towarów 
lub usług Administratora, informacji o dacie, rodzaju i ilości produktów z oferty Administratora 
zakupionych u tych dystrybutorów przez Uczestnika i nie cofnie tej zgody w okresie trwania 
Promocji, 
nabędzie prawo do bezpłatnego odbioru jednej sztuki Routera TP-Link TL-WR902AC o 
równowartości 120 zł netto. Ilość nagród ograniczona do 130 sztuk. 
2.6 Prawo do odbioru nagrody przysługuje pierwszym 130 Uczestnikom, którzy wyślą na 
adres „Marketing – Hager Polo Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy” albo adres 
mailowy: marketing@hager.pl kopię/ skany faktur potwierdzających zakup produktów marki 
Hager w tym co najmniej jednej rozdzielnicy volta.hybrid na kwotę nie niższą niż 1500zł netto 
wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu zawierającym dane kontaktowe Uczestnika oraz jego zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu towarów, rozwiązań i usług 
oferowanych przez Organizatora, zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i 
marketingowych drogą elektroniczną na udostępniony adres email, zgodę na przekazywanie 
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Administratorowi przez wszelkich dystrybutorów towarów lub usług Administratora, informacji 
o dacie, rodzaju i ilości produktów z oferty Administratora zakupionych u tych dystrybutorów 
przez Uczestnika oraz klauzulę informacyjną. W przypadku, gdy przesyłana faktura 
dokumentuje zakup również innych towarów lub usług niż objęte Promocją, Uczestnik 
zobowiązany do przesłania faktury bez danych dotyczących innych towarów i usług. 
2.7 O prawie do uzyskania nagrody decyduje kolejność otrzymanych przez Organizatora 
formularzy, o których stanowi pkt 2.6 Regulaminu. 
2.8 Router zostanie wysłany na podany w formularzu adres Uczestnika lub dostarczony 
przez Doradcę Techniczno – Handlowego reprezentującego Organizatora. 
2.9 Wartość nagrody stanowi przychód Uczestnika z prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej, który Uczestnik powinien ująć przy obliczaniu swojego zobowiązania 
podatkowego w podatku dochodowym. Niniejszy punkt nie stanowi porady prawnej, lecz ma 
charakter wyłącznie informacyjny. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu Promocji „Promocja hybrydowa” Kup asortyment Hager za 1500 zł 
netto w tym jedną rozdzielnicę volta.hybrid a otrzymasz router gratis. 
 
 
 
Firma [pełna nazwa] Uczestnika 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP 
 
…………………………………………… 
 
 
Imię i nazwisko osoby upoważnianej do reprezentacji Uczestnika 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dane kontaktowe 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
ulica, nr domu, lok., kod pocztowy, miasto 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Numer telefonu 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Adres e-mail 
 
 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego „RODO”, informujemy, 
iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hager Polo Sp. z o.o. ul. 

Fabryczna 10, 43-100 Tychy NIP: 646-00-15-532. 
2) W sprawie ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@hager.pl lub listownie na podany 
powyżej adres Administratora (Hager Polo sp. z o.o.) z dopiskiem „IOD”. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) udziału w Promocji i wydania nagrody - przez okres 12 miesięcy od zakończenia 

Promocji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana 
zgody, 

b) rozpatrzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji – przez czas trwania roszczeń i 
reklamacji oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO, tj. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci 
dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z udziałem w 
Promocji, 

c) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w 
szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – przez 
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okres wynikający z tych przepisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. 
wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa, 

d) marketingu towarów, rozwiązań i usług oferowanych przez Administratora oraz w celu 
wysyłania drogą elektroniczną na udostępniony adres email informacji handlowych i 
marketingowych dotyczących towarów, rozwiązań i usług oferowanych przez 
Administratora – przez okres do momentu cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator oraz podmioty przy 
pomocy, których Administrator przeprowadzi Promocję i wydanie nagród, a także 
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, marketingowe, IT, 
prawne. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i 
wyrażenia zgody marketingowej oraz zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną 
informacji handlowych i marketingowych, spowoduje brak możliwości otrzymania 
nagrody. 

 
 

Zgoda marketingowa 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych powyżej, w 
celu marketingu produktów, rozwiązań i usług oferowanych przez Hager Polo sp. z o.o.. 
 
(Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody w 
czasie trwania Promocji pozbawia prawa do nagrody) 
 
 
 
……………………………………    ………………………………………. 

data        Podpis osoby upoważnionej  
do reprezentacji Uczestnika 

 
 

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie powyżej 
adres email, newslettera z informacjami handlowymi i marketingowymi dotyczącymi 
produktów, rozwiązań i usług oferowanych przez Hager Polo sp. z o.o.. 
 
(Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w szczególności poprzez 
kliknięcie linku rezygnacji znajdującego się w każdym newsletterze Hager, przy czym 
cofnięcie zgody w czasie trwania Promocji pozbawia prawa do nagrody) 
 
 
 
……………………………………    ………………………………………. 

data        Podpis osoby upoważnionej  
do reprezentacji Uczestnika 
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Zgoda na przekazywanie danych zakupowych 
 
Wyrażam zgodę na przekazywanie spółce Hager Polo sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 
przez wszelkich dystrybutorów towarów lub usług Hager Polo sp. z o.o., informacji o 
dacie, rodzaju i ilości produktów z oferty Hager Polo sp. z o.o. zakupionych u tych 
dystrybutorów przez 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

[proszę wpisać pełną nazwę firmy] 
 

NIP …………………………………. 
 
Zostałem poinformowany przez Hager Polo sp. z o.o., że dane te będą przetwarzane w 
celu marketingu produktów, rozwiązań i usług oferowanych przez Hager Polo sp. z o.o.. 
 
 
 
 
……………………………………    ………………………………………. 

data        Podpis osoby upoważnionej  
do reprezentacji Uczestnika 

 


