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Regulamin  

„Promocja transportowa modułów fotowoltaicznych”    

  

Postanowienia ogólne  

§1  

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji 

„Promocja transportowa modułów fotowoltaicznych”   („Promocja”). Promocja organizowana 

jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Organizatorem Promocji jest ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu przy ul. 

Dawidowskiej 10, kod pocztowy 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000214038, NIP 5271107221, REGON 011909816, BDO 

000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł  („Organizator”).  

3. Obsługę techniczną i logistyczną Promocji prowadzi Organizator.  

4. Czas trwania Promocji: 28.06 – 30.09.2022 r. lub do wyczerpania Produktów promocyjnych.   

5. Promocją objęte są wszystkie moduły fotowoltaiczne dostępne w ofercie Organizatora na 
platformie sprzedaży B2B I-SERWIS : https://is3.action.pl/  (indeksy towarów rozpoczynające się 
od oznaczenia FOW).  

     Uczestnicy Promocji  

          § 2 

1. Promocja skierowana jest do wszystkich krajowych klientów Organizatora (B2B) dokonujących 

zakupów w ACTION Spółka Akcyjna i regulujących terminowo swoje zobowiązania wobec 

ACTION Spółka Akcyjna. („Uczestnik Promocji”). Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie 

internetowym Organizatora „Sferis.pl”.  

Zasady Promocji 

§ 3 

1. Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie Promocji dokonać zakupu minimum 10 sztuk 
dowolnych modułów fotowoltaicznych na jednej fakturze.  
2. Zakup na jednej fakturze produktów objętych Promocją wg zasad określonych w ust. 1, 
powoduje zwolnienie przesyłki z opłaty za wysyłkę kurierską skierowaną do siedziby Uczestnika 
Promocji, pod adres klienta końcowego oraz z opłaty za wysyłkę zamówienia weekendowego z 
dostawą na poniedziałek. 

3. Promocja dotyczy zamówień złożonych przez Uczestnika Promocji w systemie I-SERWIS 
lub złożonych u opiekuna handlowego ACTION. 

4. Promocja nie obejmuje opłaty za wysyłkę z dostawą w sobotę. 
5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji nieograniczoną ilość razy.   

https://is3.action.pl/
https://is3.action.pl/
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6. Organizator rości sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku 
wyczerpania stanów magazynowych produktów objętych Promocją.  

 

Rozliczenie Promocji  

§ 4 

1. Wysyłka produktów objętych Promocją będzie następować sukcesywnie w trakcie trwania 
Promocji zgodne z warunkami dostaw towarów obowiązującymi u Organizatora Promocji, 
zamieszczonymi na stronie internetowej www.action.pl.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 
firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Promocji. 
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi odpowiedni przewoźnik lub operator pocztowy, z 
którego usług skorzysta Organizator. 

 
Dane osobowe 

§ 5 
1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Organizator.  Kontakt do 
Inspektora Ochrony Danych: iod@action.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia 
zwycięzców, opublikowania danych zwycięzców, przyznania oraz wydania produktów 
promocyjnych, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w 
Promocji lub rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

3. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Promocji wzięcia w niej udziału i 
umożliwienie Organizatorowi jej przeprowadzenia oraz archiwizację dokumentów. 

4. Dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Promocji i realizacji czynności 
wymienionych w ust. 2, wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów podatkowych. 

5. Administrator może w celach wskazanych w ust. 2 przetwarzać następujące kategorie 
danych zwykłych Uczestników: nazwisko i imiona, nazwa firmy, NIP firmy, adres do wysyłki, 
adresy elektroniczne (email), numer telefonu. 

6. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym 
momencie, w tym do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu, przenoszenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl). Żądanie zostanie 
spełnione przez Organizatora o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.  
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Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego 
Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny zostać złożone do Organizatora 
Promocji w formie pisemnej na adres: Action S. A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 
Piaseczno oraz mailem na adres poczty elektronicznej: promocje@action.pl w terminie 7 dni 
od jej zakończenia. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
O decyzji Organizatora Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni mailem oraz 
listem poleconym na adres wskazany przy rejestracji. 

3. Wszelkie kwestie związane z reklamacjami towaru uprawniającego do udziału w Promocji 
będą rozpatrywane zgodnie z zasadami obowiązującymi u Organizatora, które umieszczone 
są w i-serwisie na stronie: https://is3.action.pl/contact. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 
https://is3.action.pl/.  

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania lub wykluczenia firmy z Promocji. 
 

 

https://is3.action.pl/contact
https://is3.action.pl/

