
 

Regulamin Promocji  
 

“5 lat ochrony serwisowej” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej (dalej Promocja) polegającej na uzyskaniu ochrony 

serwisowej na okres 5 lat od daty zakupu, na produkty objęte akcją i zakupione w okresie promocji oraz obejmuje 

Klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorem Promocji „5 lat ochrony serwisowej” jest LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa, NIP: 

8262194280 z siedzibą w Miętnem, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin zwaną dalej Organizatorem. 

3. Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora w rozumieniu art. 919 k.c. 

4. Czas trwania Promocji: od 21.11.2022r. do odwołania.     

5. Promocją są objęte produkty marki Teesa, o których mowa w ZAŁĄCZNIK NR 1 nabyte w ramach zakupu 

detalicznego. O dacie zakupu produktu objętego Promocją decyduje data zakupu urządzenia (na paragonie fiskalnym 

lub fakturze). 

6. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.   

8. Uczestnictwo w Promocji „5 lat ochrony serwisowej” nie wyłącza, ani nie ogranicza praw wynikających z rękojmi i 

karty gwarancyjnej. 

II. Warunki uczestnictwa w Promocji:  

1. Promocją są objęte modele urządzeń marki Teesa, opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator może rozszerzyć listę produktów objętych Promocją o dodatkowe modele wprowadzone do sprzedaży w 

czasie trwania Promocji. 

3. Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które spełniają poniższe warunki: 

• Użytkują promocyjny produkt na terenie RP; 

• Ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

• W czasie trwania Promocji, zakupiły urządzenie marki Teesa, wskazane w Tabeli z modelami urządzeń 

zamieszczonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;  

• użytkują zakupione urządzenie jedynie w warunkach gospodarstwa domowego; 

• wypełniły formularz rejestracyjny za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego umieszczonego 

na stronie internetowej serwisu https://pobierzdeklaracje.wagas.pl/LechPol w terminie 60 dni od daty 

dokonania zakupu urządzenia.  

https://pobierzdeklaracje.wagas.pl/LechPol


III. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przyjmowane są w czasie trwania Promocji. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, Uczestnik na formularzu podaje: 

• dane dotyczące zakupionego urządzenia: nazwę sprzętu, model sprzętu, numer dowodu zakupu, cenę 

produktu, kod produktu, datę zakupu, NIP sprzedawcy; 

• dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny: województwo, miejscowość, ulica, numer 

domu/mieszkania, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. 

3. Aby ukończyć zgłoszenie, Uczestnik powinien zatwierdzić i wysłać formularz. 

IV. Rozszerzona gwarancja i wydanie Certyfikatu 

1. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji nabędzie urządzenie marki Teesa, opisane w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu i dokona prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, uzyska Certyfikat „5-letniej 

ochrony serwisowej”, który stanowić będzie podstawę do wykonania bezpłatnych napraw w okresie 5 lat od daty 

zakupu urządzenia. 

2. Certyfikat zostanie przesłany do Uczestnika drogą elektroniczną, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.teesa.pl. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 21.11.2022 i obowiązuje do odwołania akcji promocyjnej. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

VIII. „Klauzula informacyjna RODO“ 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, 

informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lechpol Electronics LESZEK Sp. k. z siedzibą w 

Miętnem, przy ul. Garwolińskiej 1, NIP 8262194280, REGON 363917131.  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora ds. Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się:  

• listownie na adres: ul. Garwolińska 1, Miętno, 08-400 Garwolin, 



• przez e-mail: iod@lechpol.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane w następujących celach:  

• związanych z realizacją podpisanej z umowy,  

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  

• udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,  

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO); 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.  

6. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:  

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz  

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w 

oparciu o stosowną podstawę prawną.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.  

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

• czasu obowiązywania umowy,  

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.  

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  

• dostępu do swoich danych osobowych,  



• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych,  

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody 

na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu 

czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10.  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan 

wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


