
REGULAMIN AKCJI „WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE RENODACH”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Akcji pod nazwą 

„WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE RENODACH” (dalej: „Akcja”).  

2. Organizatorem Akcji jest Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 

Gospodarczy, KRS 0000740623, NIP: 5862334026, REGON: 380805284 (dalej: 

„Organizator”).  

3. Celem Akcji jest promowanie Organizatora oraz produktów oferowanych 

i dystrybuowanych przez Organizatora.  

4. Akcja odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 01.09.2021 do 

dnia 31.10.2021 lub do czasu wyczerpania puli nagród (tj. próbek, o których mowa 

w § 4 poniżej) w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (dalej „Okres 

trwania Akcji”). Liczba próbek, która będzie dostępna w Akcji w okresie 01.09.2021 do 

31.10.2021 wynosi 300 sztuk.  

5. Akcją objęty jest produkt marki IZOCHEM – Renodach. 

6. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu 

Cywilnego.  

7. Akcja nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

§ 2. Uczestnictwo w Akcji  

1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być osoby prawne lub 

pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

prowadzące działalność gospodarczą w branży remontowo-budowlanej 

(wykonawcy/podwykonawcy), zamieszkałe i prowadzące działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownicy w/w podmiotów a także 

właściciele i pracownicy hurtowni i składów budowlanych. (dalej: „Uczestnicy”).  

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej 

rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

3. Uczestnictwo w Akcji jest całkowicie dobrowolne, ale wyrażenie zgody na kontakt 

w celach marketingowych jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji. 

§ 3. Zasady Akcji  

1. Warunkiem udziału w Akcji jest łączne spełnienie następujących warunków (dalej: 

„Zgłoszenie”): 

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

https://izochem.pl/wyprobuj-bezplatnie-izochem-renodach („Strona Akcji”). 

https://izochem.pl/wyprobuj-bezplatnie-izochem-renodach


2) Uzupełnienie danych kontaktowych, w tym danych pozwalających na 

wysyłkę/dostarczenie Próbki (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres) oraz kontakt 

w związku z Akcją (nr telefonu oraz adres e-mail). 

3) Uzupełnienie w Zgłoszeniu danych Uczestnika (poprzez podanie jego imienia i nazwiska 

lub nazwy oraz podanie NIPu). 

4) Wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora, na E-mail Uczestnika oraz Telefon 

Uczestnika, wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące produktów. 

2. Zgłoszenia dokonuje Uczestnik lub osoba uprawniona (zgodnie z CEiDG lub KRS) do 

reprezentacji Uczestnika. W przypadku, gdy za Uczestnika Zgłoszenia dokonuje 

pełnomocnik, do Zgłoszenia załączone powinno być pełnomocnictwo, wskazujące na 

umocowanie pełnomocnika. 

3. Po dokonaniu Zgłoszenia, Organizator zweryfikuje Zgłoszenie pod kątem kompletności 

i poprawności danych i spełniania przez Uczestnika warunków opisanych w punkcie § 

3.1 niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik, który dokonał kompletnego Zgłoszenia i spełnił warunki wymienione 

w § 3.1., pod warunkiem uprzedniego niewyczerpania się puli Próbek, uprawniony jest 

do otrzymania jednej Próbki (dalej: „Laureat”). 

5. Próbki wydawane są według kolejności Zgłoszeń. 

6. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Akcji nie więcej niż jedna Próbka. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Próbki, jeśli nie zostały 

spełnione warunki wymienione w § 3.1. lub § 3.2 powyżej. 

 

§ 4. Próbki 

1. Laureat nabywa prawo do otrzymania bezpłatnego pakietu produktów, składającego 

się z jednego opakowania IZOCHEM o pojemności 0,6 kg  powierzchni oraz materiałów 

promocyjnych o łącznej wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) (dalej: „Próbka”). 

2. Organizator przewidział 300 szt. (trzysta) sztuk Próbek w Akcji. 

3. Próbki nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Próbek na osoby trzecie. 

5. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) wartość 

Próbek przyznanych Uczestnikowi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

 

§ 5. Przekazanie Próbek Uczestnikom 

1. Próbki objęte akcją promocyjną zostaną wydane za pośrednictwem doradców 

techniczno-handlowych Organizatora.  

2. Organizator nie odpowiada za problemy z dostarczeniem Próbek wynikające 

z błędnych danych kontaktowych podanych w Zgłoszeniu oraz za niedostarczenie 

Próbki z przyczyn siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego. 



§ 6. Dane osobowe  

1. Administratorem danych Uczestników podanych w celu wzięcia udziału w Akcji (dalej 

„Dane Osobowe”) jest Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 

Gospodarczy, KRS 0000740623, NIP: 5862334026, REGON: 380805284.  

2. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora: (a) na potrzeby realizacji Akcji, 

w tym przyznawania Uczestnikowi nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; 

oraz (b) w celach marketingowych własnych produktów i usług Administratora 

3. Przetwarzanie Danych Osobowych dla celu wskazanego w pkt. 2(a) powyżej jest zgodne 

z prawem, bo jest niezbędne do wykonania zobowiązań Administratora w stosunku do 

Uczestnika wynikających z Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania Danych 

Osobowych jest tutaj przetwarzanie w celu realizacji umowy o treści zawartej 

w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) 

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), dalej „RODO”). Ponadto, przetwarzanie 

Danych Osobowych dla celu wskazanego w pkt. 2(b) powyżej jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

obejmujących cele marketingowe Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO).  

4. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w związku z udziałem Uczestnika 

w Akcji, Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w Akcji. Po 

zakończeniu uczestnictwa Dane Osobowe będą przechowywane w niezbędnym 

zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i zobowiązań/należności 

podatkowych związanych z nagrodami uzyskanymi w Akcji. W odniesieniu do 

przetwarzania w celach marketingowych, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu 

wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w 

prawnie uzasadnionym interesie (tj. w celu marketingowym).  

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczność ich 

podania wynika z Regulaminu, a odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w 

Akcji.  

6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być w szczególności:  zewnętrzni dostawcy 

usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli 

rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.  

7. Na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, Uczestnikowi przysługuje 

prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do 

żądania ich przeniesienia.  

8. Uczestnik, będący osobą fizyczną, dokonując Zgłoszenia składa oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Złożenie oświadczenia 



jest obowiązkowym elementem Zgłoszenia. Brak złożenia oświadczenia dotyczącego 

danych osobowych wyklucza Uczestnika z udziału w Akcji. 

9. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy 

kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: 

biuro@paraqua.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: Paraqua Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, z dopiskiem 

„Administrator Ochrony Danych”.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe  

1. Akcja podlega przepisom prawa polskiego.  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie 

Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na 

następującej stronie internetowej: https://izochem.pl/wyprobuj-bezplatnie-izochem-

renodach. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Akcji promocyjnej. 

5. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli Próbek dostępnych w Akcji na Stronie 

internetowej Akcji.  

6. Regulamin Akcji dostępny jest w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na 

urządzenie końcowe Uczestnika na następującej stronie internetowej: 

https://izochem.pl/wyprobuj-bezplatnie-izochem-renodach  w formacie PDF. Regulamin 

udostępniany jest również w siedzibie Organizatora. 
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