
 

 

     
 

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO TECHNOLOGIA SPECTRAL 2.0 
ODPOCZNIJ W PAŁACU MIERZĘCIN 

 
§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROGRAMU 

1. Organizatorem  PROGRAMU PROMOCYJNEGO TECHNOLOGIA SPECTRAL 2.0  zwanego 
dalej ,,Programem’’ jest NOVOL sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Żabikowskiej 7/9, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 
0000011198; NIP: 7830001311; zwana dalej ,,Organizatorem’’. 

2. Program rozpoczyna się 01 stycznia 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2021 roku. 
3. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
4. Celem Programu jest wzmocnienie sprzedaży produktów technologii 2.0 w warsztatach 

stosujących tą technologię i wprowadzenie całej technologii w warsztatach, w których 
jest technologia mieszana. 

5. W programie biorą udział wyłącznie produkty technologii Spectral 2.0 oraz Non-paint 
(przynajmniej 10% wartości zakupów) wymienione w niniejszym Regulaminie (dalej „Produkty”). 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie Przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność 
prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, będący 
bezpośrednim użytkownikiem – warsztatem stosującym technologię 2.0 na terenie Polski (dalej 
„Uczestnik”).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wysłanie przez Uczestnika skanu wypełnionego 
i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Programie lub przekazanie 
oryginału przedstawicielowi NOVOL (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres 
piotr.modzelewski@novol.com 

3. Uczestnik programu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. Podanie 

nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 
5. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny. 

§ 3. PROGRAM 
1. W Programie biorą udział wyłącznie Produkty wskazane w niniejszym punkcie: 

- Spectral (w kompletach z utwardzaczami): 
a) Podkład: UNDER 325-00, UNDER 355-00, UNDER 365-00, UNDER 385, UNDER 00-RACE 
b) Lakier bezbarwny: KLAR 505-00, KLAR 525-00, KLAR 565-00 
c) Szpachlówka: SOFT LIGHT, FIBER LIGHT, GLAZE 
d) Pigment Spectral WAVE 2.0 
- Non-paint:  
a) Non-paint: materiały maskujące NOVOL, 
b) materiały ścierne NOVOL, 
c) masy STP 
 
 
 
 



 

 

2. Nagrodą w Programie jest weekend w Pałacu Mierzęcin: 
a) voucher dla 2 osób 
b) od piątku do niedzieli (2 doby) 
c) ze śniadaniem, obiadem i kolacją 
d) po 2 wizyty w strefie wellness 
e) godzina na bowlingu 
f) do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy 

3. Każdy Uczestnik może odebrać nieograniczoną ilość nagród, po każdorazowym spełnieniu 
warunków Regulaminu. 

4. W celu otrzymania narody Uczestnik zobowiązany jest do: 
a) dokonania w czasie trwania Programu zakupów Produktów określonych w pkt. 1 na łączną 

kwotę 39.000 zł netto, 
b) przekazania pracownikowi NOVOL do weryfikacji kopii dokumentów potwierdzających 

dokonanie zakupu (kopie FV i paragonów) Produktów wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 
do Regulaminu, 

c) po pozytywnej weryfikacji dokumentów wskazanych w pkt 4 b), ustalenia z przedstawicielem 
NOVOL terminu odbioru nagrody, na podstawie protokołu przekazania. 

5. Weryfikacji dokumentów zakupu dokonuje pracownik NOVOL na podstawie zgłoszenia 
dokonanego przez Uczestnika. 

§ 4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 
1. Organizator po spełnieniu przez Uczestnika warunków Programu, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie przyzna Uczestnikowi nagrodę. 
2. Nagrody w Programie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela 
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta 
lub sprzedawcy.  

3. Uczestnicy nagrodzeni w Programie nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie. 

4. Nagrody zostaną przekazane indywidualnie do każdego z Uczestników za pośrednictwem 
pracownika NOVOL lub wysłane drogą pocztową na adres siedziby Uczestnika wskazany 
w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w Programie . 

5. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi w terminie miesiąca następującego po dniu 
pozytywnej  weryfikacji dokumentów zakupowych, będącej podstawą do otrzymania nagrody.  

6. W przypadku braku możliwości przekazania nagrody leżącej po stronie Uczestnika nagroda 
przepada. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Programie. 

8. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Programie leży po stronie Uczestnika, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego.  

§ 5. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Programu z niniejszym 

Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o odmowie przyznania nagrody. 
Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 powyżej 
z dopiskiem ,,Dział Spectral – Program Promocyjny Technologia Spectral’’. Po upływie 
powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. 



 

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę 
firmy, adres e-mail lub adres do korespondencji oraz dokładny opis sprawy. 

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. 
Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje  pisemnie zgłaszającego reklamacje 
o zajętym stanowisku. 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
2. Dane osobowe Uczestników (w tym osób ich reprezentujących) będą przetwarzane w zakresie 

i celu, o którym mowa w Polityce ochrony danych Uczestników Programu Spectral 2.0. zawartej 
w załączniku nr 1 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Polityką, o której mowa w ust. 2.  
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Komornikach 
przy ul. Żabikowskiej 7/9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.  

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: piotr.modzelewski@novol.com 
3. Złamanie warunków Regulaminu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie 

z uczestnictwa w Programie. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Promocyjnego Technologia Spectral 2.0 
Odpocznij w Pałacu Mierzęcin  
   
Dane Uczestnika Programu: 
 
……………………………………

………. 
imię i nazwisko, stanowisko, 

nazwa firmy 
 

……………………………………
………. 

adres e-mail, numer telefonu 
 

……………………………………
………. 

adres siedziby firmy 
 
1. Zapoznałem się z treścią i akceptuję  Regulamin Programu Promocyjnego Technologia 

Spectral 2.0. 
2. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej: „RODO” - Administratorem danych 
Uczestników Programu Promocyjnego Technologia Spectral 2.0 (dalej jako „Program”) 
jest NOVOL sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 7/9, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011198, 
NIP: 7830001311, REGON: 004864559 (dalej jako „Spółka”). 

3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować 
się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. 
W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres ochrona.danych@novol.com. 

4. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przetwarzane w następujących celach 
oraz na poniższych podstawach prawnych: 
a) przeprowadzenia i realizacji Programu w tym wydania nagród – podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych z przeprowadzeniem i realizacją  Programu – 

podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  
c) rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z Programem – podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
d) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawa 

prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
e) archiwizacyjnych – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Podanie danych osobowych: 
a) w celu przekazania nagród Uczestnikom Programu oraz rozliczenia jej wartości zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie obowiązkami prawa podatkowego (o ile w danym przypadku 
przepisy te będą miały zastosowanie) jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 



 

 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niepodanie tych danych 
uniemożliwi przekazanie i właściwe rozliczenie nagród, 

b) w zakresie pozostałych celów przetwarzania - jest dobrowolne, jednakże niezbędne 
do ich realizacji.  

6. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania 
(poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO. Ponadto 
w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest prawnie 
usprawiedliwiony interes Spółki jako administratora danych (wskazywana powyżej podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO), Uczestnikom Programu przysługuje prawo do wniesienia 
sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych ze względu 
na ich szczególną sytuację, a ponadto prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie 
w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby 
prowadzić do podejmowania wobec Uczestników Programu decyzji wywołujących skutki prawne 
lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. 

8. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników Programu poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

9. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być ujawniane następującym podmiotom: 
a) podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takich jak dostawcy 

oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email), podmioty wspierające Spółkę w zakresie 
organizacji i przeprowadzenia Programu,  

b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze, prawne, konsultacyjne w zakresie 
dotyczącym Programu, 

c) agencjom reklamowym i PR wspierających Spółkę w organizacji akcji promocyjnych 
i marketingowych,  

d) podmiotom wspierającym Spółkę w zakresie obsługi księgowej, podatkowej etc., 
e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską na rzecz Spółki. 

10. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres przeprowadzenia 
i realizacji Programu i do czasu prawidłowego rozliczenia, a ponadto: 
a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przeprowadzonego 

Programu, 
b) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,  
c) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych 

odpowiedzi na zgłaszane zapytania przez okres nie dłuższy niż 3 lata, 
d) w celach marketingu bezpośredniego - do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych 

lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych. 
Spółka informuje o przysługującym prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
 

………..……………………………………… 
 (czytelny podpis Uczestnika / osoby 

reprezentującej Uczestnika) 
 


