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REGULAMIN PROMOCJI #MikolajkiZeSTATOR 
 

I. ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI 
 
1. Organizatorem promocji jest firma STATOR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 4. 
 
2. Uczestnikiem jest każda osoba mającą możliwość dokonania zakupu w automacie oraz posiadająca konto na portalu Facebook. 
 
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych 
przez Organizatora. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez 
STATOR Sp. z o.o.. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 
 
II. WARUNKI  
 
1. Promocja trwająca od 6 grudnia 2019  r. będzie trwała do  20 grudnia 2019r. lub do wyczerpania nagród. 
 
2. Każdy automat objęty promocją będzie zaopatrzony w ulotkę informacyjną. Promocja obejmuje wszystkie automaty należące  
do STATOR Sp. z o.o. 
 
 
III. ZASADY PROMOCJI 
 
1. Na czerwonych  kubkach, lub innych produktach, które znajdują się w automatach będą umieszczone naklejki, z numerem weryfikacyjnym firmy 
STATOR. 
 

2. Uczestnik, który zakupi produkt na którym będzie znajdować się naklejka, jest upoważniony do odbioru gwarantowanej nagrody po spełnieniu 
następujących warunków: 
   

a) Należy wysłać zdjęcie naklejki wraz z zakupionym produktem z oznaczonego automatu, następnie polubić fanpage „Różnica jest  
w smaku” [ https://www.facebook.com/StatorVending/ ],  oraz wysłać zdjęcie naklejki w wiadomości prywatnej organizatora. 

b) Nagrodą jest voucher o wartości [10] zł do sklepu internetowego sieci empik. 

c) Zdjęcie promocyjnej naklejki wraz z numerem upoważnia do jednorazowego odbioru nagrody. 

d) Nagroda w postaci vouchera zostanie wysłana w wiadomości prywatnej do uczestnika za pośrednictwem serwisu Facebook. 

IV. REKLAMACJE 
  

1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji należy składać pisemnie pod adresem organizatora: STATOR Sp. z o.o. ul. Skarbowców 4,  
53 – 025 Wrocław lub na adres e-mail: marketing@stator.com.pl.   
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad promocji. Niniejszy regulamin stanowi wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej oraz 
określa jej zasady. W przypadku kwestii nieokreślonych w regulaminie bądź spornych, organizator ma prawo do wnoszenia zmian w przebiegu 
promocji. 
 
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 
Administratorem danych osobowych jest: STATOR Sp. z o.o. z siedzibą: we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126578 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr tel. +48 71 339 
2002, e-mail: biuro@stator.com.pl (w dalszej części zwany: Administrator). Dane osobowe uczestników promocji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji promocji. 
Podstawą przetwarzania jest konieczność dostępu do danych w celu przekazania upominków. 
2. Dane osobowe uczestników promocji zostaną udostępnione następującym kategoriom odbiorców:  
- upoważnionym pracownikom Administratora; 
- operatorom, współpracującym z STATOR Sp. z o.o. i wykonującym usługi w jej imieniu. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych właściwy morganom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą 
takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe uczestników promocji będą przechowywane przez 
okres niezbędny do korzystania z promocji. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej 
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora lub wobec przetwarzania danych z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
Administratora danych lub osobę trzecią. Każdy użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie w celach  promocyjnych, może ją wycofać w dowolnym momencie. 
Konsekwencją niepodania danych w zeszycie promocji będzie brak możliwości udziału w promocji.  
4. Każda osoba, której dane dotyczą, w razie uznania, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza zasady RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Na moment udzielania niniejszej informacji organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Kontakt do 
Inspektora ochrony danych w STATOR Sp. z o.o. ido@stator.com.pl Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w 
stopce w zakładce Ochrona danych osobowych. 

 

https://www.facebook.com/StatorVending/

