
Wrocław, dnia 13.09.2022 r. 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

 „SKOMPLETUJ STRÓJ SUPERBOHATERA” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Skompletuj 

strój Superbohatera” (dalej jako „Promocja”). 

2. Organizator: Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56E, wpisana  do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu 

VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000112580, kapitał zakładowy 11 170 000 zł, 

kapitał wniesiony: 11 170 000 zł, REGON 890226433, NIP 894-000-55-23 (dalej jako 

„Organizator”). 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Okres trwania promocji:  od 13.09.2022 r. do 30.10.2022 r. albo do wyczerpania zapasów.  

5. Produkty Organizatora, których każdorazowe oraz jednoczesne nabycie w określonych ilości 

przez Uczestnika uprawnia do nabycia w cenie promocyjnej przewidzianych przez Organizatora 

naród w ramach niniejszej Promocji, to :  

a) - 10048449 - KLEJ MOCARNY 290 ML 

b) - 10048448 – USZCZELNIACZ MOCARNY BIAŁY 290 ML 

c) - 10048453 – USZCZELNIACZ MOCARNY BEZBARWNY 290 ML 

(dalej łącznie jako „Produkty Promocyjne”)  

6. Nabycie Produktów  Mocarny w ilości minimum: 

a) trzech sztuk  (w tym minimum 1 uszczelniacz), uprawnia do nabycia w cenie promocyjnej 

czapki „Mocarny” (dalej jako „NAGRODA”).  

b) czterech sztuk (w tym minimum 1 uszczelniacz) uprawnia do nabycia w cenie promocyjnej 

koszulki z długim rękawem „Mocarny” (dalej jako „NAGRODA”):. 

7. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca 

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która w okresie obowiązywania Akcji 

Promocyjnej dokona transakcji w postaci zakupu Produktów Promocyjnych w ilości 

uprawniającej do nabycia Nagrody po cenie promocyjnej. 

8. Osoba  spełniająca warunki wskazane w pkt 6 niniejszego regulaminu uprawniona jest do 

nabycia Nagrody w cenie promocyjnej 10 (dziesięć) groszy za sztukę. Każdorazowo zakupienie 

Produktów Promocyjnych w ilości określonej w pkt 6 uprawniało będzie do nabycia koszulki 

albo czapki objętej Akcją Promocyjną w cenie promocyjnej 10 (dziesięć) groszy za sztukę.  

9. W okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej można wielokrotnie brać w niej udział, pod 

warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych  w niniejszym regulaminie.  

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 

11. Nagroda udzielona zostanie tylko i wyłącznie w momencie dokonywania zakupu produktów 

objętych promocją.  

12. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej:   

a) akceptuje jej wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminem,  



b) potwierdzenie, że  spełnienia warunki uprawniające go do wzięcia udziału w Akcji 

Promocyjnej. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy w funkcjonowaniu promocji, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których 

Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym 

nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami 

losowymi o charakterze siły wyższej, 

b) za szkody związane z udziałem w promocji będące następstwem naruszeniem warunków 

niniejszego Regulaminu, 

14. Regulamin promocji dostępny będzie w biurze handlowym Selena S.A. we Wrocławiu przy ul. 

Wyścigowej 56 E. 

15. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być składane przez 

Uczestników drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: kontakt@selena.com należący do 

Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailem 

zwrotnym, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zgłoszenia. W zgłoszeniu 

reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny 

zgłaszającego reklamację. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania 

danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji. 

16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji (dalej: „Dane”) jest 

Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  

0000112580, posiadająca REGON: 005923241, NIP: 8940005523. 

17. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozpatrzenia 

reklamacji. Podstawą przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Wskazana podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 pkt f) 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 – RODO). 

18. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. 

19. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu 

na przetwarzanie danych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

20. Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane w ramach rozpatrywania reklamacji, może 

się skontaktować z Administratorem danych osobowych w następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław 

b) przez e-mail: kontakt@selena.com  

c) telefonicznie: 71 783 83 01 

21. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

zawieszenia organizacji Akcji Promocyjnej, w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym 
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zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub zawieszenie organizacji Akcji Promocyjnej nie mogą 

naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia organizacji 

Akcji Promocyjnej. 

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

         Zarząd Selena SA 

 

 

 

 

 


