
 

Regulamin Promocji  

„Lato z produktami Honeywell Home i zaworami Resideo Braukmann” 

(„Regulamin”) 

I.  Organizator, Uczestnicy, czas trwania Promocji  

1.  Organizatorem programu jest Ademco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewska 

39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000701041, NIP: 527-282-55-91, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 PLN (dalej jako 

„Organizator”). 

2.  Fundatorem nagród w Programie jest Ademco Sp. z o.o.  

3.  Promocja pod nazwą „Lato z produktami Honeywell Home i zaworami Resideo Braukmann ” jest 

organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej jako „Promocja”). 

4. Promocja odbywa się na terytorium Polski. Promocja ma charakter ogólnopolski.  

5.  Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.resideo.com/pl/pl 

6.  Uczestnicy 

6.1.  Promocja skierowana jest do partnerów handlowych Organizatora współpracujących z nim 

gospodarczo w okresie trwania Promocji, tj. (i) instalatorów będących osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą, (ii) podmiotów prowadzących działalność w formie spółek osobowych  

lub kapitałowych, oraz (iii) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które  

w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako „Uczestnik”).  

6.2.  W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe z pracownikami Organizatora, będące partnerami handlowymi Organizatora.   

6.3.  Poprzez wzięcie udziału w Promocji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, 

akceptuje jego treść, potwierdza spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji oraz wyraża zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych zawierających imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres,  

w okresie objętym Promocją, wyłącznie do celów związanych z Promocją. 

7.  Czas trwania Promocji  

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.06.2021 r. i będzie trwała do dnia 31.08.2021 r., jednakże może 

zakończyć się wcześniej w sytuacji wyczerpania się puli nagród przewidzianej w Promocji.  

 



 

II.  Warunki Uczestnictwa w Promocji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 

a) dokonanie zakupu produktów Honeywell Home lub Resideo Braukmann w okresie trwania 

Promocji. Promocją objęte są wszystkie produkty Honeywell Home i Resideo Braukmann, gdzie 

koszt jednostkowy zakupu nie przekracza wartości 5 tys. zł netto.    

b) Zarejestrowanie się w programie lojalnościowym Pro-Install firmy Resideo 

pl.installer.honeywellhome.com/users/register i dodanie faktury / faktur VAT przez Uczestnika 

Promocji, w czasie trwania Promocji, bądź przesłanie skanu/zdjęcia faktury/faktur VAT wraz  

z danymi kontaktowymi firmy na adres e-mail biuro@resideo.com.  

Każde zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez Organizatora.  

c) Poszczególne faktury VAT dokumentujące zakup produktów objętych promocją mogą być 

wykorzystane przez Uczestników Promocji wyłącznie do jednego zgłoszenia. Wykorzystanie tej 

samej faktury / faktur po raz drugi i kolejny nie będą uwzględniane. 

2. Jeden Uczestnik może w trakcie trwania Promocji wystąpić o nie więcej niż 2 różne nagrody 

tygodniowo. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nagrodzona zostanie 

osoba prowadząca działalność, natomiast w przypadku spółek kapitałowych, osobowych oraz innych 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nagroda zostanie wydana osobie 

dokonującej zgłoszenia na rzecz Uczestnika promocji.  

3. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że dokonał zakupu produktów objętych 

Promocją, na własny rachunek lub na rachunek podmiotów, dla których pracuje lub świadczy dla nich 

usługi. 

III.  Rozstrzygnięcie Promocji i Nagrody  

1. Nagrodami w Promocji są (i) ręcznik 70x140 cm z nadrukiem z tkanej bawełny 500 g/m²  

o wartości ok 78,00 zł netto, przy zakupie produktów Honeywell Home lub Resideo Braukmann na łączną 

kwotę nie mniejszą niż 1500 zł netto, (ii) słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 115TWS True In-Ear  

o wartości ok 295,00 zł netto, przy zakupie produktów Honeywell Home lub Resideo Braukmann  

na łączną kwotę nie mniejszą niż 3500 zł netto. Ilość nagród  

w Promocji jest ograniczona i wynosi (i) ręcznik 70x140 cm z nadrukiem z tkanej bawełny 500 g/m² - 400 

sztuk, (ii) słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 115TWS True In-Ear – 50 sztuk.  

2. Nagrodzeni w Promocji zostaną Uczestnicy, którzy w okresie trwania Promocji jako pierwsi 

według kolejności zgłoszeń spełnią warunki Promocji, opisane w ust. II.1., tj. dokonają zakupu 

produktów objętych Promocją i prześlą fakturę VAT. 

3. Przedstawiciel firmy przekaże informację o przyznaniu nagrody nagrodzonym Uczestnikom.  

4.  Nagroda nie może być zamieniona na inną.  

https://pl.installer.honeywellhome.com/users/register
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5.  Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

6.  Nagrody nie można zrzec się na rzecz osoby trzeciej.  

7.  Organizator zastrzega prawo przekazania innej nagrody tej samej wartości,  

jeśli z przyczyn od niego niezależnych, wygrana nagroda nie będzie mogła być przekazana. 

8.  Nagrody zostaną przesłane kurierem lub zostaną wydane uprawnionym Uczestnikom w inny 

sposób ustalony przez Organizatora. Organizator pokrywa koszt doręczenia nagród. Organizator 

powiadomi Uczestników drogą mailową, telefoniczną lub drogą pocztową, kiedy nagrody zostaną 

wydane.  

IV.  Dane Osobowe  

1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym  

do jego realizacji. 

2. Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 

związanych z udziałem w Promocji.  

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 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 (RODO) jest Ademco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

przy ulicy Domaniewska 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701041, NIP: 527-282-55-91, posiadająca kapitał 

zakładowy w wysokości 10 000 PLN.  

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Promocji na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

5. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane, aż do momentu jej wycofania. 

6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów związanych z prawidłowym 

przeprowadzeniem oraz rozstrzygnięciem Promocji, tj.: podmiotom świadczącym usługi IT, 

doradztwo prawne, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umów zawartych  

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  

7. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego 

na podstawie przepisów prawa.  

8. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania, przenoszenia lub też 

ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania i ich usunięcia.  



 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik jest uprawniony 

do jej wycofania i nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa  

w promocji.  

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza EOG.  

11. W przypadku realizacji jednego z uprawnień Uczestnika dotyczących jego danych osobowych należy 

wysłać maila na adres: biuro@resideo.com 

12. W przypadku, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzając jego dane osobowe Organizator naruszył 

przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

V.  Postępowanie reklamacyjne 

1.  Uczestnik mający umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Promocji z uwagi na niezgodność 

przebiegu Promocji z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić 

te zastrzeżenia drogą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo na piśmie pocztą 

tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia 

nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia Promocji,  

na e-mail: biuro@resideo.com albo na adres Organizatora. 

2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: (i) imię, nazwisko – w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą lub nazwę, pod którą prowadzona jest działalność w formie 

spółki lub innej jednostki organizacyjnej wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu, (ii) adres e-mail  

lub numer telefonu podany w zgłoszeniu, e-mail lub adres do korespondencji, na który reklamujący 

oczekuje odpowiedzi, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis. 

3.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. 

O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem 

poleconym lub na adres e-mail, o którym mowa w ust. 2 powyżej.   

VI.  Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu, zawieszenia 

lub odwołania Promocji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności będących poza jego kontrolą  

(w szczególności wystąpienia zdarzenia siły wyższej), bez żadnej odpowiedzialności wobec jakichkolwiek 

podmiotów i osób trzecich, w tym w szczególności Uczestników Promocji. 

2. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód  

z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu. 

3. Promocja oraz postanowienia Regulaminu są regulowane przez przepisy polskiego prawa.  



 

4. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować utratą nagrody. W przypadku naruszenia 

Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu go na każdym jego etapie. 

Nie jest dozwolone publikowanie informacji dotyczących Promocji bez wiedzy i zgody Organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikacje nt. Promocji, które od niego nie pochodzą.  

5. Pytania i komentarze nt. Promocji można wysyłać na e-mail: biuro@resideo.com 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie moją przepisy prawa 

polskiego.  

 

W imieniu Organizatora: 


