REGULAMIN PROMOCJI

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa Promocji: „Platynowy Expert ”
II.

OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
III.

CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią
fantową”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 z późń.
zmianami).
IV.

ORGANIZATOR

Organizatorem
promocji,
zwanej
dalej
„Promocją”
jest
G3
Group
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
w
Warszawie
03-253 przy ul. Białołęckiej 174, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000457097, NIP:
5242758654, zwana dalej „Organizatorem”.
V.

FUNDATOR

Fundatorem nagród w Promocji (dalej „Fundator”) jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 Kraków, przy ul. Opolskiej 114, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000102722, której kapitał zakładowy wynosi 75.093.000 PLN (zwana dalej „Fundatorem”).
VI.

UCZESTNICY PROMOCJI

1.

W Promocji mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupów produktów objętych Promocją bezpośrednio od ORLEN OIL Sp. z o.o.
oraz od Autoryzowanych Dystrybutorów ORLEN OIL Sp. z o.o., Dystrybutorów Nowoczesnych, prowadzących działalność gospodarczą zarówno w
dniu zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, jak i w dniu odbioru nagród przyznanych w ramach Promocji (zwani dalej Uczestnikami Promocji). Lista
Podmiotów, w których będzie można dokonać zakupu promocyjnego umieszczona została w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
W Promocji nie mogą uczestniczyć:
Przedsiębiorcy dokonujący zakupu produktów objętych Promocją ORLEN OIL Sp. z o.o. od innych podmiotów niż tych wymienionych w pkt.1,
Autoryzowani Dystrybutorzy ORLEN OIL, Hurtownie Olejowe i Motoryzacyjne, Dystrybutorzy Nowocześni,
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności gospodarczej i nie będące przedsiębiorcami wedle
obowiązujących przepisów prawa,
Stacje własne paliw PKN Orlen S.A.,
Przedsiębiorcy dokonujący zakupów jako klienci bezpośredni ORLEN OIL Sp. z o.o. na przyznanych im przez ORLEN OIL Sp. z o.o. specjalnych
warunkach cenowych na produkty objęte niniejszą Promocją. Przez specjalne warunki cenowe rozumie się cenę ustalaną na podstawie
oddzielnych kalkulacji cenowych, podlegająca akceptacji ORLEN OIL Sp. z o.o. zgodnie z Procedurą Sprzedaży Towarów ORLEN OIL Sp. z o.o.
Przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu produktów objętych Promocją ORLEN OIL SP. z o.o. w ramach warunków zamówień kontraktowych
opisanych w oddzielnym regulaminie,
Pracownicy ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Za członków rodziny uważa się współmałżonków, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, zstępnych, wstępnych, kuzynów oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
VII. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
Promocja pod nazwą „Platynowy Expert ” dotyczy olejów wymienionych w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu, zwanych dalej Produktami
Promocyjnymi.
VIII. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
Akcja promocyjna trwa od dnia 04.03.2019r. do dnia 29.03.2019 r. lub do wyczerpania puli nagród.
IX.

ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI

Zgłoszenia do promocji należy rejestrować niezwłocznie po dokonaniu zakupu na stronie www.orlenoilpromocje.pl, w terminie od dnia 04.03.2019r. do
dnia 12.04.2019 r.
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X.

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA PROMOCJI

Całkowity czas trwania Promocji obejmuje: czas rejestracji Uczestników, przyznawanie nagród oraz przekazanie nagród tj. okres od dnia 04.03.2019r. do
dnia 10.05.2019 r.
XI.

PRZEDMIOT PROMOCJI

a)

Przedmiotem Promocji jest zakup pakietu Produktów Promocyjnych na jednej fakturze VAT w czasie trwania Akcji Promocyjnej zrealizowany
wyłącznie bezpośrednio od ORLEN OIL Sp. z o.o. lub u jednego z Podmiotów wskazanego w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
Pakiet, o którym mowa w ust. 1 oznacza jednorazowy zakup co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych na jednym dokumencie zakupu,
obejmujący ilość Produktów Promocyjnych określoną w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu.
Do Promocji zaliczane będą skutecznie doręczone zamówienia, które w czasie trwania Akcji Promocyjnej podanym w pkt VIII zostały złożone do
Orlen Oil Sp. z o.o. lub do Podmiotów, w których można ich dokonać wskazanych w Załączniku nr 1
Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany fakturą VAT.
Wyłącza się możliwość dokonania zwrotu zakupu Produktów Promocyjnych, bez względu na podstawę prawną, z zastrzeżeniem pkt XV ppkt 3.

b)
c)
d)
e)

XII. NAGRODY
a)

Nagrodą w Promocji jest karta zakupowa PKN ORLEN S.A. o wartości przypisanej do poszczególnych Pakietów Promocyjnych według załącznika
nr 3 do niniejszego regulaminu, uprawniająca do gratisowego zakupu na stacjach PKN ORLEN S.A.:
 Pakiet Platinum MAXEXPERT duży format - Zakup Platinum Maxexpert beczka 60L lub 205L premiowany kartą przypisaną do indeksu
promocyjnego
 Pakiet Platinum ULTOR - Zakup Platinum ULTOR beczka 205L premiowany kartą przypisaną do indeksu promocyjnego

b)

Pula nagród jest ograniczona, o kolejności wydania nagrody decyduje kolejność zgłoszenia faktury zakupowej, dotyczącej Produktów
Promocyjnych, poprzez elektroniczny formularz na stronie www.orlenoilpromocje.pl.
Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Organizator. Reguły przyznawania nagród określa niniejszy Regulamin.

c)

XIII. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI I UBIEGANIA SIĘ O NAGRODY
Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika Promocji o nagrodę jest:
1. Dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w czasie trwania akcji promocyjnej zgodnie z pkt VIII.
2. Dokonanie zgłoszenia zakupu do Promocji poprzez elektroniczny formularz na stronie www.orlenoilpromocje.pl Zgłoszenia należy dokonywać
niezwłocznie po dokonaniu zakupu, ale nie później, niż do dnia 12.04.2019 r. Osoby dokonujące zgłoszenia deklarują, że są upoważnione do
reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Uczestnika Promocji w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń o
następującej treści:
a) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie na stronie internetowej
www.orlenoilpromocje.pl zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
dla celów prowadzonego przez Organizatora Portalu w tym organizowanych Promocji i zakresie niezbędnym do ich realizacji.
b) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. 2017r. poz. 1219 tj.) Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, do
celów obsługi Konkursu jest dobrowolne, jednak brak zgody może ograniczyć lub uniemożliwić udział w Konkursie.
c) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie na stronie internetowej
www.orlenoilpromocje.pl do celów reklamowych i marketingowych, związanych z ofertą firmy ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(31-323) ul. Opolska 114, w tym przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017r. poz. 1219 tj.) Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
reklamowych i marketingowych nie wyklucza udziału w Promocjach.
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

h.

i.
j.
k.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Orlen Oil Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków.
Kontakt w sprawie danych osobowych: Orlen Oil Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”; adres do korespondencji e-mail daneosobowe@orlenoil.pl
Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi (G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa) przetwarzanie danych
osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. lit. a) RODO, tj. zgoda Uczestnika na wzięcie udziału w
Konkursie, art. 6 ust. lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności
związanych z regulacjami dot. podatków, księgowości.
Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych związanych z
oferowanymi produktami lub usługami.
Odbiorcami danych mogą być: Organizator, właściwe organy administracji publicznej, podmioty trzecie współpracujące z
Administratorem danych w zakresie niezbędnej obsługi niniejszego Konkursu, w szczególności podmioty realizujące obsługę
księgową, doradcy prawni.
Uczestnik podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w
Konkursie lub wydanie Nagród. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu oraz nadzoru nad jego przebiegiem, dane nie będą przetwarzane w innych celach, nie będą również używane do
profilowania.
Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie EOG.
Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu roszczeń Stron lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania
określonego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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l.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
stanowi naruszenie zaleceń ustawowych.

d)

4.
5.
6.

7.

8.

9.

W przypadku przyznania nagrody - Oświadczam jako osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika Promocji, że w imieniu Uczestnika
Promocji przyjmuję od ORLEN Oil Sp. z o.o. nagrodę przyznaną w Promocji „Platynowy Expert ” wraz ze wszystkimi związanymi z
przedmiotową nagrodą prawami i obowiązkami.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków zgłoszenie uważa się za niezłożone i nie podlegające rozpatrywaniu.
Ilość nagród jest ograniczona. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w pkt XIII ppkt 1 b) oznacza akceptację przez Uczestnika zasad
Promocji oraz potwierdza fakt zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego pełnej akceptacji.
Do promocji nie zalicza się zakupów Produktów Promocyjnych ujętych w Załączniku nr 2 niniejszego regulaminu, dokonanych na specjalnych
warunkach cenowych, o których mowa w pkt VI ppkt 2) lit e) niniejszego Regulaminu. Uczestnicy mogą dokonywać zakupu Produktów
Promocyjnych wielokrotnie, z zastrzeżeniem pkt XII b).
Organizator ma prawo wstrzymać przyznanie i/lub wydanie nagrody Uczestnikowi Promocji, na którym ciążą jakiekolwiek przeterminowane
płatności względem ORLEN OIL Sp. z o.o. do czasu ich całkowitego uregulowania. Uregulowanie przez Uczestnika przeterminowanych należności
powinno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia Promocji, tj. 10.05.2019 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji oraz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w
trakcie trwania Promocji. O wyczerpaniu puli nagród lub o przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Promocji lub o zmianie Regulaminu,
Organizator poinformuje na stronie internetowej: www.orlenoil.pl oraz www.orlenoilpromocje.pl
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.orlenoil.pl oraz www.orlenoilpromocje.pl

XIV. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PROMOCJI
1.
2.
3.
XV.
1.
2.

3.

4.

5.

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu akcji promocyjnej powołuje się Komisję Promocji (w skład której wchodzą przedstawiciele Fundatora).
Komisja Promocji działa zgodnie z regulaminem Komisji Promocji ustanowionym przez Fundatora.
Komisja Promocji nadzoruje wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z Regulaminu Promocji.
ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
Przyznane nagrody będą sukcesywnie dostarczane kurierem lub osobiście przez Przedstawicieli Handlowych Orlen Oil Sp. z o.o. (jeżeli Uczestnik
zgłosi taką potrzebę w elektronicznym formularzu) na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
Odebranie nagrody musi zostać potwierdzone pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie Oświadczenia o
odbiorze nagrody oraz Oświadczenia dotyczącego danych osobowych zgodnie z otrzymanym wzorem. Osoba upoważniona do przekazania
nagrody przez Organizatora ma obowiązek odmówić przekazania nagrody, gdy Uczestnik Promocji nie wypełni oświadczenia o odbiorze nagrody
w sposób czytelny i kompletny. Nagrody dostarczone do Uczestnika Promocji nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt XV ppkt 3.
W przypadku złożenia przez Uczestnika Promocji reklamacji zakupionych Produktów Promocyjnych i jej pozytywnego rozpatrzenia przez ORLEN
Oil Sp. z o.o., Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Produktów Promocyjnych do ORLEN Oil Sp. z o.o. oraz do zwrotu do
Organizatora otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu równowartości nagrody.
Zwrot nagrody, o której mowa w ppkt. 3 powyżej nie jest wymagany w przypadku ponownego zakupu przez Uczestnika Promocji Produktów
Promocyjnych na zasadach podanych nin. Regulaminem, w takiej samej ilości, jak produkty reklamowane, po cenie obowiązującej w dniu
dokonania zakupu nowych produktów do dnia 12.04.2019 r.
Obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród ciąży na Uczestniku Promocji.

XVI. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1.
2.
3.
4.
5.

Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania zgłoszeń do
Promocji, określonego w pkt IX. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Przedstawiciela Uczestnika/nazwę Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: G3 Group ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem: Reklamacja „Platynowy Expert ”.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Komisję Promocji.
Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie o decyzji w terminie 7
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla ORLEN Oil Sp. z o.o.
Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Komisja Promocji.
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Załącznik nr 1- Lista Podmiotów
LP

Lista Podmiotów, w których można dokonać zakupu promocyjnego produktów ORLEN
OIL

1

Buwar Sp. z o.o.

2

Firma „Lir" Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Olejów Silnikowych

3

HBMS Sp. z o.o.

4

Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego Ekoserwis Sp. z o.o.

5

Rutmax PHPU Sp. z o.o.

Adres
ul. Nowodworska 41
59-220 Legnica
ul. Oleśnicka 6
55-200 Oława
ul. Przemysłowa 20
21-100 Lubartów
ul. Naftowa 1
66-016 Czerwieńsk
ul. Warszawska 145
97-200 Tomaszów
Mazowiecki

6

MGH Sp z oo

7

BDG Tarnów

8

DECAPOL

ul. Cechowa 100B
30-685 Kraków
ul. Krakowska 105
33-100 Tarnów
ul. Krasińskiego 44
47-200 KędzierzynKoźle

9

Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.

ul. Ignatki 43 A
16-001 Kleosin
ul. Poznańska 79

10

PREMAR

11

OLPOL Sp. J.

12

OLPOL Sp. J. oddział Ciechanów

13

OLPOL Sp. J. oddział Gdańsk

14

Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o. o.

76-200 Słupsk
ul. Abrahama 7
84-300 Lębork
al. Piłsudskiego 64
10-450 Olsztyn
ul. Śmiecińska 13
06-400 Ciechanów
ul. Nowy Świat 3
80-299 Gdańsk
Baranowo, ul.
Budowlanych 3- 5
62-081 Przeźmierowo

15

PHUP ASO Opatówek Sp. z o.o.

Tłokinia Kościelna, ul.
Kościelna 42
62-860 Opatówek

16

Contar Taraska Sp. J.

17

Petro-Oil Zachód II Sp. z o.o. Sp. k.

18

Inter Cars S.A
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ul. Tatrzańska 4
60-413 Poznań
ul. Gdańska 5
70-660 Szczecin,
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa

Załącznik nr 2 - Produkty promocyjne
Indeks

Nazwa Produktu

QFS481E10

PLATINUM ULTOR MAX 5W-30 B205L

QFS472E10

PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40 B205L

QFS473E10

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40 B205L

QFS486E10

PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40 B205L

QFS482E10

PLATINUM ULTOR MAX 5W-40 B205L

QFS478E10

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40 B205L

QFS474E10

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40 B205L

QFS476E10

PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50 B205L

QFS475E10

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50 B205L

QFS485E10

PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30 B205L

QFS483E10

PLATINUM ULTOR MAXIMO 5W-30 B205L

QFS672E10

PLATINUM ULTOR COMPLETE 10W-40 B205L

QFS477E10

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40 B205L

QFS480E10

PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 B205L

QFS484E10

PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30 B205L

QFS487E10

PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40 B205L

QFS488E10

PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40 B205L

Indeks

Nazwa Produktu

QFS429E10

PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40 B205L

QFS430E10

PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40 B205L

QFS431E10

PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30 B205L

QFS432E10

PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30 B205L

QFS434E10

PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30 B205L

QFS436E10

PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30 B205L

QFS437E10

PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30 B205L

QFS429E60

PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40 B60L

QFS430E60

PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40 B60L

QFS431E60

PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30 B60L

QFS432E60

PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30 B60L

QFS434E60

PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30 B60L

QFS436E60

PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30 B60L

QFS437E60

PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30 B60L
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Załącznik nr 3 – Pakiety promocyjne
Pakiet Platinum MAXEXPERT duży format - Zakup Platinum MaxExpert beczka 60L lub beczka 205L premiowany kartą przypisaną
do indeksu promocyjnego
Wartość Karty
PLN

Indeks

Nazwa Produktu

QFS429E10

PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40 B205L

300

QFS430E10

PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40 B205L

400

QFS431E10

PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30 B205L

300

QFS432E10

PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30 B205L

400

QFS434E10

PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30 B205L

400

QFS436E10

PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30 B205L

400

QFS437E10

PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30 B205L

400

QFS429E60

PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40 B60L

QFS430E60

PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40 B60L

100

QFS431E60

PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30 B60L

70

QFS432E60

PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30 B60L

100

QFS434E60

PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30 B60L

100

QFS436E60

PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30 B60L

100

QFS437E60

PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30 B60L

100

70

Pakiet Platinum ULTOR - Zakup Platinum ULTOR beczka 205L premiowany kartą przypisaną do indeksu promocyjnego
Indeks

Nazwa produktu

QFS481E10

PLATINUM ULTOR MAX 5W-30

QFS472E10

PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40

B205L

80

QFS473E10

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

B205L

80

QFS486E10

PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40 B205L

QFS482E10

PLATINUM ULTOR MAX 5W-40

QFS478E10

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40 B205L

100

QFS474E10

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40 B205L

50

QFS476E10

PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50 B205L

50

QFS475E10

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50 B205L

50

QFS485E10

PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30 B205L

300

QFS483E10

PLATINUM ULTOR MAXIMO 5W-30 B205L

250

QFS672E10

PLATINUM ULTOR COMPLETE 10W-40 B205L

200

QFS477E10

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40 B205L

150

QFS480E10

PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 B205L

150

QFS484E10

PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30 B205L

200

QFS487E10

PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40 B205L

220

QFS488E10

PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40 B205L

200
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B205L

Wartość karty PLN

B205L

250

80
250

ANEKS nr 1
sporządzony dnia 29.03.2019r.
do Regulaminu Promocji
„Platynowy Expert”
Organizator Promocji dokonuje zmiany Regulaminu Promocji „Platynowy Expert” w następującym zakresie:
§1
Organizator Promocji zmienia punkt VIII Regulaminu, nadając mu nowe następujące brzmienie:
VIII.

CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

Akcja promocyjna trwa od dnia 04.03.2019r. do dnia 30.04.2019 r. lub do wyczerpania puli nagród.
§2
Organizator Promocji zmienia punkt IX Regulaminu, nadając mu nowe następujące brzmienie:
IX.

ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI

Zgłoszenia do promocji należy rejestrować niezwłocznie po dokonaniu zakupu na stronie www.orlenoilpromocje.pl, w terminie od dnia 04.03.2019r. do dnia
14.05.2019 r.
§3
Organizator Promocji zmienia punkt X Regulaminu, nadając mu nowe następujące brzmienie:
X.

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA PROMOCJI

Całkowity czas trwania Promocji obejmuje: czas rejestracji Uczestników, przyznawanie nagród oraz przekazanie nagród tj. okres od dnia 04.03.2019 r.
do dnia 07.06.2019 r.
§4
Organizator Promocji zmienia punkt XIII ppkt 2 i 7 Regulaminu, nadając im nowe następujące brzmienie:
XIII.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI I UBIEGANIA SIĘ O NAGRODY

2.

a)

b)

c)

Dokonanie zgłoszenia zakupu do Promocji poprzez elektroniczny formularz na stronie www.orlenoilpromocje.pl Zgłoszenia należy
dokonywać niezwłocznie po dokonaniu zakupu, ale nie później, niż do dnia 14.05.2019 r. Zgłoszenia należy dokonywać niezwłocznie po
dokonaniu zakupu ale nie później, niż do dnia 26.05.2017r. Osoby dokonujące zgłoszenia deklarują, że są upoważnione do reprezentowania i
składania oświadczeń w imieniu Uczestnika Promocji w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń o następującej
treści:
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie na stronie internetowej
www.orlenoilpromocje.pl zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dla
celów prowadzonego przez Organizatora Portalu w tym organizowanych Promocji i zakresie niezbędnym do ich realizacji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie
z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. 2017r. poz. 1219 tj.) Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, do celów
obsługi Konkursu jest dobrowolne, jednak brak zgody może ograniczyć lub uniemożliwić udział w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie na stronie internetowej
www.orlenoilpromocje.pl do celów reklamowych i marketingowych, związanych z ofertą firmy ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31323) ul. Opolska 114, w tym przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017r. poz. 1219 tj.) Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych i
marketingowych nie wyklucza udziału w Promocjach.
a.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Orlen Oil Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków.
b. Kontakt w sprawie danych osobowych: Orlen Oil Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”; adres do korespondencji e-mail daneosobowe@orlenoil.pl
c.
Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi (G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa)
przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia
Konkursu.
d. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. lit. a) RODO, tj. zgoda Uczestnika na wzięcie
udziału w Konkursie, art. 6 ust. lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności związanych z regulacjami dot. podatków, księgowości.
e. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych
związanych z oferowanymi produktami lub usługami.
f.
Odbiorcami danych mogą być: Organizator, właściwe organy administracji publicznej, podmioty trzecie
współpracujące z Administratorem danych w zakresie niezbędnej obsługi niniejszego Konkursu, w szczególności
podmioty realizujące obsługę księgową, doradcy prawni.
g.
Uczestnik podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, żądania ich poprawienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania
może uniemożliwić udział w Konkursie lub wydanie Nagród. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu oraz nadzoru nad jego przebiegiem, dane nie będą przetwarzane w innych celach, nie będą
również używane do profilowania.
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i.
j.
k.
l.

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie EOG.
Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu roszczeń Stron lub po wygaśnięciu obowiązku ich
przechowywania określonego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych stanowi naruszenie zaleceń ustawowych.

d)

W przypadku przyznania nagrody - Oświadczam jako osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika Promocji, że w imieniu Uczestnika
Promocji przyjmuję od ORLEN Oil Sp. z o.o. nagrodę przyznaną w Promocji „Platynowy Expert ” wraz ze wszystkimi związanymi z
przedmiotową nagrodą prawami i obowiązkami.

7.

Organizator ma prawo wstrzymać przyznanie i/lub wydanie nagrody Uczestnikowi Promocji, na którym ciążą jakiekolwiek przeterminowane
płatności względem ORLEN OIL Sp. z o.o. do czasu ich całkowitego uregulowania. Uregulowanie przez Uczestnika przeterminowanych
należności powinno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia Promocji, tj. 07.06.2019 r.

§5
Organizator Promocji zmienia punkt XV ppkt 4 Regulaminu, nadając mu nowe następujące brzmienie:
XV.
4.

ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
Zwrot nagrody, o której mowa w ppkt 3 powyżej nie jest wymagany w przypadku ponownego zakupu przez Uczestnika Promocji Produktów
Promocyjnych na zasadach podanych nin. Regulaminem, w takiej samej ilości, jak produkty reklamowane, po cenie obowiązującej w dniu
dokonania zakupu nowych produktów do dnia 14.05.2019 r.

§6
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
§7
Niniejszy Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji „ Platynowy Expert”.
§8
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jego sporządzenia.
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