
ZAŁĄCZNIK  NR  9

Regulamin promocji   „T  en rok jeszcze będzie dobry!  ”  

Promocja skierowana jest  do Klientów – osób fizycznych, które ukończyły 18 lat,  mających pełną
zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie wskazanym
w § 3 zawrą umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych z Organizatorem promocji.

§1. Organizator promocji

Organizatorem  promocji  „Ten  rok  jeszcze  będzie  dobry!”  jest  Abakon  Sp.  z  o.o.,  Sp.
komandytowa  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej,  przy  ul.  Wyzwolenia  49a,  zwany  dalej
„Organizatorem” lub „Abakon”.

§2. Dane osobowe

1. Abakon Sp. z o.o., Sp. komandytowa jest administratorem danych osobowych Uczestników
Promocji  w  rozumieniu  przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) i przetwarza je w zakresie oraz w celu przeprowadzenia niniejszej promocji.

2. Uczestnik Konkursu poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu akceptuje, iż Organizator bę-
dzie przetwarzał udostępnione dane osobowe Uczestnika dla potrzeb realizacji  niniejszego
Konkursu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Organizator oświadcza, iż : 

a) Administratorem danych osobowych jest ABAKON Spółka z o.o. spółka komandytowa z
siedzibą  w  Bielsku-Białej,  ul.  Wyzwolenia  49a,  telefon  :  33  811  11  88  ,  e-mail  :
biuro@abakon.com ; 
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ; 
c)  odbiorcą  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty,  którym  Organizator  zleci
czynności wymagające przetwarzania danych w związku  z realizacją Konkursu ;
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu  oraz przez okres
niezbędny dla realizacji roszczeń lub obrony praw Organizatora ;
e)  Uczestnik  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ;
f)  Uczestnik  ma prawo  wniesienia  skargi  do  PUODO gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  jego
danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ; 
g)  podanie  danych  osobowych  przez  Uczestnika  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do
przeprowadzenia Konkursu.
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§3. Definicje

Zestaw promocyjny obejmuje:

Komplet drzwi wewnętrznych, którego zakres prac obejmuje:

 dostarczenie 7 szt. skrzydeł przylgowych z ościeżnicami stałymi z kolekcji DRE model Auri z
podcięciem wentylacyjnym do rekuperacji w kolorystyce DRE-Cell lub DRE-3D,

 dostarczenie 1 szt. skrzydła przesuwnego z opaską maskującą do kasety chowanej w ścianie,
z kolekcji DRE model Auri  z tulejami wentylacyjnymi do rekuperacji w kolorystyce DRE-Cell
lub DRE-3D,

Uwaga: Zestaw promocyjny nie obejmuje montażu drzwi oraz klamek.

§4. Czas trwania promocji oraz liczba dostępnych Zestawów promocyjnych.

1. Organizator udostępnia Zestawy promocyjne dla pierwszych 5 Klientów, którzy zawrą umowę
o roboty  budowlano  –  montażowe według  projektu  Abakon  2021  SE na  minimum  stan



wykończeniowy  ze  stolarką  (stan  pełny  deweloperski)  w  okresie   od  22.03.2021 do
31.08.2021 r.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wydłużenia  terminu  czasu  trwania  promocji  oraz
zmiany liczby dostępnych Zestawów promocyjnych.

§5. Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Ukończone 18 lat oraz pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Podpisanie z Abakon umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, dotyczących realizacji

autorskiego projektu Abakon 2021 SE, na minimum stan wykończeniowy ze stolarką (stan pełny
deweloperski).

4. Uregulowanie zaliczki w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy o wykonanie robót montażowo-
budowlanych.

5. Rozpoczęcie budowy do końca grudnia 2021.

§6. Postanowienia końcowe

1. Promocja „Ten rok jeszcze będzie dobry!” nie łączy się z innymi promocjami i indywidualnymi
rabatami oferowanymi przez Abakon.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to
już  nabytych  praw  przez  Uczestników  Promocji.  O  każdorazowej  zmianie  Organizator
poinformuje Uczestników poprzez stronę internetową  www.abakon.com oraz funpage FB:
„Abakon Budowa Domów” na co najmniej 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

3. Regulamin  Promocji  jest  dostępny  w  głównej  siedzibie  Organizatora,  w  biurach  obsługi
klienta lub na na indywidualne zapytanie na adres mail’owy: biuro@abakon.com

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa powszechnego.
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