
Regulamin promocji 

„Kod Rabatowy na Żarówki Trust” 
 

§ 1 Definicje 

1. Promocja –„Kod Rabatowy na Żarówki Trust” dla  Uczestników  dokonujących  zakupu  Produktów,  organizowana  i 

prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator –Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, kapitał zakładowy 1 695 700,00 zł, NIP 5271107221. 

3. Produkt – Żarówki Trust dostępny w  sklepie  internetowym  w  czasie  trwania  promocji zwane  dalej  Produktem, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu 

4. Rabat –rabat wartościowy %-procentowy liczony od ceny bieżącej na Produkt zgodny z Załącznikiem nr 1do 

Regulamin.  

5. Uczestnik –pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22¹  

Kodeksu Cywilnego lub w charakterze przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.  

6. Sklep Internetowy–sklep internetowy www.sferis.p 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Punkcie Handlowym od dnia 28.07.2022r. do 

dnia 19.08.2021r. lub do wyczerpania zapasów kodów rabatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora na Produkty 

 

§ 3 Zasady Promocji 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien dodać do koszyka Produkt w czasie trwania Promocji. 

Uczestnik w ramach Promocji uprawniony jest do zakupu maksymalnie 15 sztuki Produktu podczas jednej transakcji. 

2. Rabat na Produkt zostanie naliczony w koszyku zakupowym na 1 sztukę niniejszego Produktu po wpisaniu kodu 

rabatowego: „trust30”. W koszyku zakupowym można zrealizować tylko jeden rodzaj kodu rabatowego. Kody 

rabatowe się nie łączą ze sobą.  

3. W przypadku, gdy Uczestnik spełni warunki niniejszej Promocji, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, przysługuje mu 

Rabat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

4. Uczestnik może skorzystać tylko raz z promocji. Uczestnik może dokonać tylko jednego zamówienia z użyciem kodu 

rabatowego   podczas   trwania   promocji. Uczestnikowi  promocji  przysługuje  jednorazowe  wykorzystanie  kodu 

rabatowego. 

5. Ostatecznym krokiem skorzystania z promocji jest dokończenie zakupów oraz jego opłacenie. 

6. Organizator promocji w związku z dokonaną sprzedażą Produktu wystawi dokument sprzedaży potwierdzający taką 

transakcję. Dokument sprzedaży stanowi dowód zakupu, stosownie do postanowień §4 Regulaminu.  

7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny lub na inne Produkty objęte i/lub 

nieobjęte Promocją. 

§ 4 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane w terminie 30 dni od daty wydania 

rzeczy sprzedanej. Reklamacja  powinna  być  przesłana  pocztą  na  następujący  adres  Organizatora:  Zamienie,  

ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sferis.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny 

oraz  dokładny  opis okoliczności  stanowiących  podstawę  reklamacji,  w  tym  w  szczególności kopię dokumentu 

potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu(np.: faktura Vat). 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 5 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (zwane dalej RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Nasze dane kontaktowe to: adres e-mail: iod@action.pl  adres 

pocztowy:  Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno. 

3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w  Promocji.  Akceptacja  Regulaminu stanowi podstawę przetwarzania  danych  osobowych Uczestnika  Promocji  w 

celach związanych z Promocją (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit.  B RODO). 

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:  

-organizacji i przeprowadzenia Promocji, odpowiedzi na Twoje pytania związane z Promocją i rozpatrywania Twoich 

reklamacji, realizacji umowy sprzedaży zawartej z nami. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f. 

-w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych może  być  ona 

odwołana  w  każdym  momencie a Twoje dane osobowe niezbędne do ich wysyłania będą przetwarzane na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f. 

-Twoje dane mogą być przetwarzane również w  celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z 

Promocją.  Podstawą  prawną  przetwarzania jest jego  niezbędność  do  realizacji  prawnie uzasadnionego interesu 
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administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw 

w związku z Promocją. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f. 

 

5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania Promocji, z następującymi wyjątkami:-w celu 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż 

przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa. 

6. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z nami, odpowiedzialnymi za prawidłowy 

przebieg Promocji; świadczące usługi transportowe i kurierskie. 

7. Uczestnikowi  służy  prawo  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, a także  prawo  do  przenoszenia  danych,  jeżeli  zachodzą  ku  temu  podstawy  prawne  lub  

faktyczne. 

8. Uczestnik ma  również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, 

Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania jego danych  osobowych,  z  przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w 

Regulaminie.  

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Sklepie internetowym oraz  na stronie 

internetowejwww.sferis.pl.  

3. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych 

przez Organizatora w związku z Promocją.  

4. W przypadku korespondencji o zachowaniu terminu decyduje data nadania, chyba, że inaczej zastrzeżono w treści 

niniejszego Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Promocji będą rozstrzygane na drodze polubownej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Sferis.pl 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

MCID 
Produktu Nazwa Produktu 

Rabat 
procentowy 
liczony od 
ceny bieżącej 
produktu w 
dniu zakupu 
dla jednej 
sztuki 

289878 Gniazdko EU TRUST 71289 Wi-Fi 10% 

289869 Inteligentna żarówka LED TRUST 71279 5W GU10 WiFi 10% 

289870 Inteligentna żarówka LED TRUST 71280 5W E14 WiFi 10% 

289871 Inteligentna żarówka LED TRUST 71281 9W E27 Wi-Fi 10% 

289872 Inteligentna żarówka LED TRUST 71282 9W B22 WiFi 10% 

289873 Inteligentna żarówka LED TRUST 71283 5W 10GU WiFi 10% 

289874 Inteligentna żarówka LED TRUST 71284 5W E14 WiFi 10% 

289875 Inteligentna żarówka LED TRUST 71285 9W E27 Wi-Fi 10% 

289876 Inteligentna żarówka LED TRUST 71286 9W B22 Wi-Fi 10% 

289877 Inteligentna żarówka LED TRUST 71287 5W E27 WiFi 10% 
 


