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Regulamin promocji  

pod nazwą 

”Wybierz nowy, lepszy system sygnalizacji pożaru Bosch!” 

(„Regulamin”) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Wybierz nowy, lepszy system sygnalizacji pożaru 

Bosch” zwanej dalej „Promocją” jest Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-490) przy ul. Płomyka 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056898, 

zarejestrowana pod numerem NIP 7960039631, Regon 670567950, kapitał zakładowy 

1.307.460,00 zł, zwana dalej „Organizatorem” lub „Janex International”. 

2. Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem w sprzedaży 

promocyjnej urządzeń marki Bosch organizowanej przez Janex International. 

3. Celem Promocji jest popularyzacja urządzeń systemu sygnalizacji pożaru marki Bosch oraz 

zachęcenie do ich zakupu w Janex International.  

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy 

Regulamin w Okresie trwania Promocji określonej w § 2 ust. 1. 

§ 2 Warunki Promocji, Uczestnicy Promocji 

1. Promocja trwa w okresie od dnia 6.05.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. zwanym dalej 

„Okresem trwania Promocji”. 

2. Promocja skierowana jest do klientów Janex International będących podmiotami 

prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

w Okresie trwania Promocji dokonają w istniejącym projekcie zamiany systemu 

sygnalizacji pożaru na system sygnalizacji pożaru marki Bosch oraz w tym samym czasie 

zrealizują zakup urządzeń w Janex International, które zostały użyte w zmienionym 

projekcie, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

3. Uczestnik, który w Okresie trwania Promocji dokona w istniejącym projekcie zamiany 
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systemu sygnalizacji pożaru na system sygnalizacji pożaru marki Bosch oraz w tym 

samym czasie wykona zakup kompletnego systemu składającego się z urządzeń 

wymienionych w ust. 4 w Janex International na kwotę określoną w ust. 5, uzyska 

prawo do otrzymania jednego zestawu elektronarzędzi marki Bosch zwanego dalej 

„Produktem”.  

4. Przez kompletny  system sygnalizacji pożaru marki Bosch rozumie  się system składający 

się z co najmniej: kompletnej centrali Avenar 2000/8000, czujek z serii Avenar 4000, 

modułów sterujących i monitorujących z serii FLM 420, ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych. 

5. W przypadku zamiany projektowej systemu sygnalizacji pożaru na system sygnalizacji 

pożaru marki Bosch, o którym mowa w ust. 3, w skład, którego wejdą urządzenia 

określone w ust. 4 zakupione w Janex International za  kwotę wskazaną poniżej, 

Uczestnik będzie miał prawo do otrzymania jednego Produktu  wskazanego przy 

osiągnięciu danego progu kwotowego:  

1) Zakup w przedziale od 40 000,00 zł netto do 99 999,99 zł netto – Zestaw Bosch 

Professional: Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy GBH 18V-26 + wkrętarka 

akumulatorowa GSR 18V-50 + 2 akumulatory ProCORE 4.0Ah i 8.0Ah + szybka 

ładowarka GAL 1880CV + XL-BOXX; 

2) Zakup powyżej 100 000,00 zł netto – Zestaw Bosch Professional: GDX 18V-200 C, 

GBH 18V-26, GWS 18V-10 + akumulatory GBA 18V 6.0Ah, ProCORE 18V 8.0Ah + 

szybka ładowarka GAL 1880CV + torba narzędziowa.  

6. Zgłoszenie uczestnictwa w promocji, o której mowa w ust. 3 odbywa się poprzez 

wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego tutaj.  

7. W zgłoszeniu określonym w ust. 6 Uczestnik podaje:  

1) Nazwę firmy Uczestnika, 

2) Numer NIP firmy Uczestnika, 

3) Numer telefonu kontaktowego, 

4) Imię i nazwisko osoby do kontaktu, 

5) Adres do korespondencji (wysyłki Produktu). 

8. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia określonego w ust. 6 wyświetli się komunikat 

potwierdzający jego przyjęcie. 

https://forms.gle/93nDxqNtvUcqwiAR8
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9. Warunkiem otrzymania Produktu z progu kwotowego określonego w ust. 5 jest 

terminowa zapłata za urządzenia marki Bosch uprawniające do ich przyznania. 

10. Produkty zostaną dostarczone Uczestnikom w ciągu 7 dni roboczych od daty spełnienia 

wszystkich warunków określonych w Regulaminie. 

11. Zakupione urządzenia systemu sygnalizacji pożaru marki Bosch uprawniające do  nabycia 

Produktów nie podlegają zwrotowi. 

12. Progi kwotowe określone w ust. 5 nie sumują się i nie dzielą  

13. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji w Okresie trwania Promocji w 

przypadku spełnienia warunków Promocji. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w 

przypadku wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych. O takim fakcie Organizator 

poinformuje na swojej stronie www.b2bgo.janexint.com.pl . 

15. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Janex 

International.  

§ 3 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych osobowych, zebranych od Uczestników jest Janex International 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-490) przy ul. Płomyka 2. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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). 

2. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za 
pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: odo@janexint.com.pl. 

3. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:  

1) nazwa firmy, 

2) NIP firmy, 

3) numer telefonu kontaktowego, 

4) imię i nazwisko osoby do kontaktu, 

5) adres do korespondencji (wysyłki Produktu). 

http://www.b2bgo.janexint.com.pl/
mailto:odo@janexint.com.pl
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4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów:  

1) organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym weryfikacji i przekazania 

Produktów, 

2) rozliczenia promocji w tym rejestracji i potwierdzenia przekazania Produktów, 

3) rozpatrzenia reklamacji i udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących Promocji, 

oraz 

4) w sytuacji zakończenia Promocji oraz w sytuacji zaistnienia sporu również w celu 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i 

innymi organami państwowymi. 

5. Podanie danych osobowych jest: 

a) dobrowolne, ale konieczne w celu organizacji, przeprowadzenia i przyznania 

produktów w cenie promocyjnej, 

b) obowiązkowe w celu rozliczenia wniesionych opłat w tym przekazania Produktów. 

6. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z 

dnia 26 kwietnia 2016 r., Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników akcji 

promocyjnej przetwarzane są w celach: 

a) organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym weryfikacji i przekazania Produktów, 

b) rozliczenia promocji w tym rejestracji i potwierdzenia przekazania Produktów , 

c) rozpatrzenia reklamacji i udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących Promocji, oraz 

e) w sytuacji zakończenia Promocji oraz w sytuacji zaistnienia sporu również w celu 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi 

organami państwowymi. 

Podstawą prawną przetwarzania danych w ustalonych powyżej celach jest: 

a) wyrażona zgoda w zakresie zgłoszenia uczestnika do udziału w Promocji, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana w 

okresie trwania Promocji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 

zgody jest równoznaczne z rezygnacją w udziału w Promocji,  
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b) prawnie uzasadniony interes w zakresie: organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz 

potwierdzenia możliwości skorzystania zgodnie z regulaminem, rozpatrywania reklamacji 

i udzielania wyjaśnień, udzielania pomocy technicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkownikom strony internetowej (elektroniczna forma zgłoszenia), zbierania i 

tworzenia na potrzeby własne zestawień statystycznych o użytkownikach 

odwiedzających stronę internetową, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

c) przepis prawny w zakresie rozliczenia Promocji w tym przyjmowania opłaty i 

wystawienia faktury za pobrane opłaty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

d) Podanie danych osobowych jest: 

a) dobrowolne, ale konieczne w celu organizacji, przeprowadzenia i przyznania 

produktów w cenie promocyjnej, 

b) obowiązkowe w celu rozliczenia wniesionych opłat w tym wystawienia faktur. 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: 
• do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie w okresie trwania promocji,  

• dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, 

• do wydania kopii danych osobowych, które zostały dostarczone Organizatorowi  

i przekazania ich danej osobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie 

używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, 

• do sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub 

nieprawidłowe, 

• do usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, 

• do ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO, 

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym  

interesie Administratora, 

• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa). 

Swoje prawa możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie poprzez jeden poniżej 

podanych kanałów: 

• droga mailową, wysyłając maila na adres: odo.odwolaniezgody@janexint.com.pl.  

mailto:odo.odwolaniezgody@janexint.com.pl
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Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie 

niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl. 

7. Administrator Danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników 

odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, 

poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym 

wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami 

przyjętymi przez Administratora Danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie 

kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie Produktów w promocyjnej cenie. 

Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie 

są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również 

przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Administrator 

Danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej 

lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa. 

9. Dane osobowe podane w ramach udziału w Promocji będziemy przetwarzać przez okres: 

• uczestników promocji będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a jeżeli 

wycofanie zgody nie nastąpi – do czasu zakończenia Promocji. Po zakończeniu Promocji 

dane osobowe mogą być przechowywane przez Organizatora przez okres odpowiadający 

okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Organizator i jakie mogą być 

podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin 

przedawnienia wynosi lat trzy, 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza 

obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z 

wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego 

przepisami prawa. 

11. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu 

do Produktów. 
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2. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie 

mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do Produktów 

ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą 

dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej 

Organizatora www.b2bgo.janexint.com.pl . 

3. W razie powstania wątpliwości dotyczących postanowień Regulaminu Organizator 

zastrzega sobie prawo dokonywania rozstrzygającej interpretacji tych postanowień. 

4. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez Uczestnika 

jego warunków, ustalonych w Regulaminie. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  6.05.2021 roku. 

 

 

 

 

http://www.b2bgo.janexint.com.pl/

