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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„KUPUJ I ODBIERAJ Z LEIFHEIT” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą 
„Kupuj i odbieraj z Leifheit” (dalej: „Akcja Promocyjna”). Akcja Promocyjna 
przeprowadzana jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). 

2. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest przez spółkę Leifheit Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435598, REGON: 146335316, NIP: 
5272685204, kapitał zakładowy 200.000 PLN (dalej: „Leifheit Polska” lub 
„Spółka”).  

3. Akcja Promocyjna jest prowadzona w okresie od 10 października 2016 r. do 18 
grudnia 2016 r. 

4. Do udziału w Akcji Promocyjnej uprawnieni są wszyscy klienci (pełnoletnie osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) sklepów stacjonarnych na 
terenie całej Polski, w których są oferowane produkty Spółki i w których 
prowadzona jest Akcja Promocyjna (dalej: „Klienci”). 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest zakup produktu lub produktów 
Leifheit Polska na ogólną kwotę powyżej 200 PLN brutto (w pojedynczej lub kilku 
transakcjach).  

Po zakupie produktu lub produktów Leifheit Polska za co najmniej 200 PLN brutto, 
należy następnie przesłać e-mail na adres: __leifheit@agdwarszawa.pl__ wraz ze 
skanem (np. zdjęcie, plik PDF, itp.) dowodu (dowodów) zakupu produktu lub produktów 
Leifheit Polska (np. paragon, faktura VAT, itp.) oraz podać w wiadomości e-mail swoje 
dane (imię i nazwisko lub nazwę firmy) oraz informację o adresie wysyłki jednej z 
nagród. Dodatkowo w wiadomości email należy wskazać jedną z nagród (wskazanych 
w ust. 7 poniżej), którą Klient chce otrzymać. 

6. Do odbioru w Akcji Promocyjnej jest jedna z następujących nagród: 

a. Szczotka do ubrań Dresetta (nr ref. Leifheit 41000); lub 

b. Suszarka do delikatnych tkanin Sensitive Air (nr ref. Leifheit 72408); lub 

c. Kubek – termos 0,5 l (nr ref. Leifheit 25769). 

7. Nagrody będą dostarczane do Klientów najpóźniej w terminie 60 dni od daty 
otrzymania przez Leifheit Polska wiadomości email o wyborze przez Klienta 
nagrody. 

8. Nagrody w Akcji Promocyjnej nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne lub 
inne równowartościowe towary. 



2 

 

9. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja produktów Leifheit Polska.  

10. Spółka oświadcza, że Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, 
ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych. 

II. DANE OSOBOWE 

1. Leifheit Polska może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: 

a. adres poczty elektronicznej; 

b. imię i nazwisko lub nazwę; 

c. płeć; 

d. adres zamieszkania; 

e. adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Akcji 
Promocyjnej jest Leifheit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 
00-833 Warszawa. Spółka przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym 
przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Spółki Akcję Promocyjną, w 
szczególności firmie FHU MAKOW Kowal Maciej, ul. Bukowiecka 92, 03-893 
Warszawa dla celów organizacji i wysyłki nagród w ramach Akcji Promocyjnej; w 
takim przypadku administratorem danych osobowych będzie firma FHU MAKOW 
Kowal Maciej, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa. Przetwarzanie danych 
osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji Akcji 
Promocyjnej przez Leifheit Polska.  

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów 
przetwarzane są przez Leifheit Polska wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji 
Promocyjnej. 

4. Każdy Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Akcji 
Promocyjnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.    

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Leifheit Polska może wykluczyć Klienta z udziału w Akcji Promocyjnej w przypadku 
powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.  

2. Leifheit Polska zastrzega sobie możliwość zakończenia Akcji Promocyjnej w 
każdym czasie. 

3. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie 
można przenosić na inne osoby i podmioty. 

4. Leifheit Polska nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia nagrody do 
Klienta, jak również za podanie przez Klienta nieprawidłowych danych 
uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie nagrody. 

5. Leifheit Polska zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie w razie 
wystąpienia ważnej przyczyny. 
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6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów.   

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2016 r. 

 

Leifheit Polska sp. z o.o. 


