
Wrocław, dnia 06.12.2022 r. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

 „NIE WYPACZĘ CI TEGO – PIANA LOW-EX GREEN” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „NIE WYPACZĘ CI 

TEGO – PIANA LOW-EX GREEN” (dalej jako „Promocja”). 

2. Organizator: Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48A, 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 06.12.2022 r. do 31.12.2022 r. albo do wyczerpania zapasów.  

5. Produkty Organizatora, których dotyczy Promocja, to: 

a) 10049602 - LOW-EX GREEN Niskoprężna Piana Pistoletowa 750 ml 

(dalej jako „Produkt Promocyjny”)  

6. Promocja jest dedykowana dla firm o profilu budowlanym (dalej jako „Uczestnik”) które to 

firmy w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej poprawnie wypełnią i prześlą formularz 

zgłoszeniowy. 

7. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie www 

https://tytan.com/pl/pianagreen/ uprawnia Uczestnika do nieodpłatnego otrzymania próbki 

Produktu Promocyjnego (dalej jako „PREZENT”). 

8. Uczestnik spełniający warunki wskazane w pkt 6 oraz pkt 7 niniejszego regulaminu uprawniony 

jest do bezpłatnego otrzymania Prezentu pod warunkiem przejścia pozytywnej weryfikacji przez 

Organizatora. Weryfikacja nastąpi na podstawie przesłanych danych zgłoszeniowych, w postaci: 

nr NIP, imię i nazwisko, e-mail, telefon, nazwa firmy, adres, w okresie obowiązywania promocji. 

Wysyłka Prezentu nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia Akcji Promocyjnej. 

9. W całym okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej Uczestnik uprawniony jest wyłącznie do 

jednorazowego otrzymania Prezentu. 

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

11. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej:   

a. akceptuje jej wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminem,  

b. potwierdza, że spełnia warunki uprawniające go do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. problemy w funkcjonowaniu promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek 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. szkody związane z udziałem w promocji będące następstwem naruszeniem warunków 

niniejszego Regulaminu, 

c. szkody powstałe w wyniku stosowania Prezentu. 
 

https://tytan.com/pl/pianagreen/


13. Uczestnik Promocji traci prawo do Prezentu jeżeli nie został on odebrany przez niego w ciągu 60 

dni od zakończenia Akcji Promocyjnej z przyczyn zależnych od Uczestnika. 

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. Legnicka 48A, 54-202 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 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. 
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Zarząd Selena S.A. 

 


