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Regulamin promocji Mydeł Tork 
 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1 Organizatorem promocji mydeł Tork dla Klientów Końcowych zwanej dalej Promocją, jest 

SCA Hygiene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435 A wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427360, zwana 

dalej Organizatorem. 

1.2 Promocja trwać będzie od dnia 1.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. lub do wyczerpania 

zapasów. 

1.3 Promocja prowadzona będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4 Promocja dotyczy produktów Organizatora sprzedawanych w okresie od 1.07.2016 r.  

do dnia 30.09.2016 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej Produkty). 

1.5 Promocja polega na sprzedaniu jak największej ilości kartonów mydeł Tork, do których 

można otrzymać dozowniki w specjalnych cenach. 

1.6 Informacje na temat Promocji rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne 

dystrybuowane drogą elektroniczną. 

1.7 Uczestnikami Promocji są nowi klienci końcowi. 

1.8 Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, 

określanym dalej jako "Regulamin". 

 

2. Zasady Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji. 

2.1. Promocja polega na sprzedaniu jak największej ilości mydeł w płynie, pianie lub sprayu 

Tork. 

2.2. Za każdy sprzedany karton Klient Końcowy może dostać dwa dozowniki do zakupionych 

mydeł za 1 pln sztuka. 

2.3. Warunkiem otrzymania takich promocyjnych dozowników jest złożenie zamówienia  

u Dystrybutora lub Subdystrybutora oraz zarejestrowanie klienta na stronie www.tork.pl 

poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zawierającego wszystkie potrzebne dane. 

2.4. Dokonując rejestracji należy wybrać dozowniki promocyjne spośród 6 dostępnych  

w formularzu (S1, S2, S4, S11). 

2.5. Dozowniki objęte promocją to białe i czarne dozowniki manualne z linii Elevation,  

z wyłączeniem dozowników z łokciownikiem i sensorowych. 

2.6. W jednym formularzu można wybrać tylko jeden rodzaj dozownika. W przypadku wyboru 

kilku różnych dozowników promocyjnych należy wypełnić osobny formularz w przypadku 

każdego dozownika; przy zachowaniu właściwych informacji dotyczących ilości 

zakupionych kartonów mydła. 

2.7. W jednym formularzu można wybrać tylko jeden kolor dozowników. 

2.8. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić warunki uczestnictwa w Promocji wymienione 

w punkcie 1.7. 

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych danych 

sprzedażowych. 
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4. Dane osobowe i przesyłanie informacji. 

4.1. Przystępując do Promocji Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie  

i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych  

w związku z jej organizacją. Dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane będą przy 

zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych udostępnionych 

przez Uczestników będzie Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą 

przez Organizatora w celach związanych z organizacją niniejszej Promocji, jak również 

w innych celach marketingowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom 

udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość  

ich poprawienia. 

4.2. Przystępując do Promocji Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazywanie  

im przez Organizatora w toku Promocji informacji handlowych i innych, związanych 

z Promocją za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za 

pośrednictwem udostępnionego adresu elektronicznego stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 

1204). 

 

5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.  

5.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Promocji można zgłaszać  

na piśmie, na adres all4work, Agencja Reklamowa Axel, ul. Swoboda 14, 60-391 Poznań,  

z dopiskiem „Wakacyjna Promocja mydeł Tork”, przez cały czas trwania Promocji oraz  

w ciągu 7 dni od dnia zakończenia promocji (decyduje data wpływu reklamacji pod 

wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu. 

5.3. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej, są one 

ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na 

adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

6. Postanowienia końcowe. 

6.1 Treść niniejszego regulaminu udostępniona będzie Uczestnikom Promocji w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.all4work.pl. 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.   

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające 

wzięcie udziału w Promocji przez jego Uczestników, a w szczególności za wadliwe 

działania poczty i kuriera. 
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6.4 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Promocji.  

6.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

6.6 Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd 

powszechny.  

 


