
REGULAMIN PROMOCJI „LETNIE REMONTY Z INVENĄ” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1.1. Organizatorem promocji jest INVENA S.A. z siedzibą w Koszalinie  

przy ul. Grabskiego 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041835. 

1.2. Promocja trwa w okresie: od 22.06.2022r. do 31.08.2022r. lub do wyczerpania 

zapasów. 

1.3. Uczestnikami promocji są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, 

które dokonują zakupu produktów organizatora na potrzeby własne (klienci B2C, 

detaliczni). 

1.4. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty wymienione w załączniku 1 do 

regulaminu.  

 

2. ZASADY PROMOCJI 

 

2.1. Uczestnikom promocji, którzy kupili produkty Invena wymienione w załączniku 1 do 

regulaminu (bateria+umywalka) i zrobili zdjęcie faktury imiennej świadczącej o 

zakupie produktów przysługuje prawo do odbioru e-vocuhera na kwotę 50 zł brutto. 

Uczestnikom promocji, po dokupieniu deszczowni z listy (załącznik 1) przysługuje 

dodatkowe 50 zł brutto e-vocuhera. E-vouchery zostaną przekazane drogą  

e-mailową na adres e-mail podany przez Uczestnika.  

2.2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów Invena z listy i okazanie 

dowodu zakupu (faktury imiennej) za pośrednictwem strony, a także wypełnienie 

formularza z danymi rzeczywistymi pozwalającymi na identyfikację Uczestnika (imię, 

nazwisko, adres e-mail): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE-

Qupx9OiV64V5fG-om7idjb65O81F7piElfoeu_sr0p6KA/viewform  

2.3. Dowód zakupu produktów z listy z załączniku 1 do regulaminu musi być 

dokumentem sprzedaży tj. faktura imienna.   

2.4. Wydanie e-voucherów nastąpi do 30 dni po przekazaniu dokumentacji przez 

Uczestnika promocji.  

2.5. Organizator dopuszcza 3-krotne uczestnictwo w promocji w tym samym okresie 

promocyjnym, w przypadku spełnienia warunków promocji.  

2.6. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia promocji oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia  

i rozliczenia promocji. 

2.7. Uczestnicy mają prawo do wglądu przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności. W momencie usunięcia 

danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w promocji.  

2.8. W promocji nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze, pracownicy Organizatora i 

pracownicy Fundatora Nagród oraz członkowie ich rodzin, a także klienci 

Organizatora prowadzący działalność gospodarczą, pracownicy klienta 

prowadzącego działalność gospodarczą, osoby pozostającej ze świadczeniodawcą 

w stosunku cywilnoprawnym. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE-Qupx9OiV64V5fG-om7idjb65O81F7piElfoeu_sr0p6KA/viewform
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zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia.  

2.9. Za rozliczenia podatkowe odpowiada Organizator. 

 

 

3. INNE 

 

3.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd 

powszechny Uczestnika promocji. 

3.2. Wszelkich informacji o zasadach promocji udziela: Weronika Gruchała- Węsierska 

(weronika.gruchala@invena.pl)  

3.3. Dane Organizatora: INVENA S.A. 75-209 Koszalin, ul. Grabskiego 3,  

tel. (94) 3400140, www.invena.pl 

3.4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane przez 

uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora INVENA S.A.  ul. Grabskiego 

3, 75-209 Koszalin 

3.5. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika, 

dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.  

3.6. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż 

w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

3.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.  

3.8. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie organizatora: 

www.invena.pl/ 

 

 

 

4. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej - RODO)  informuję, iż: 

4.1 Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Invena S.A. z siedzibą w Koszalinie, 75-

209 ul. Grabskiego 3  (dalej zwany jako Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z 

Administratorem w następujący sposób: 

1)   listownie na adres: ul. Grabskiego 3  ,  75-209 Koszalinie; 

2)   przez email: koszalin@invena.pl 

4.2.Inspektor ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez 

email: iodo@invena.pl; 

4.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
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Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu przeprowadzenia Promocji wskazanej w formularzu 

dostępnym na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE-Qupx9OiV64V5fG-

om7idjb65O81F7piElfoeu_sr0p6KA/viewform obejmujące: Imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  zgoda wyrażona podczas 

zgłoszenia chęci uczestnictwa w Promocji na stronie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE-Qupx9OiV64V5fG-

om7idjb65O81F7piElfoeu_sr0p6KA/viewform (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),. 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji odbywa się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): 

4.4. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu wskazanym w pkt 3 będą przetwarzane przez 

administratora przez okres trwania Promocji i po jego zakończeniu - po upływie tego okresu 

dane Uczestników zostaną trwale usunięte, chyba że uczestnik wyraził zgodę na 

przetwarzanie danych w związku z działaniami marketingowymi Administratora. W przypadku 

pojawienia się ewentualnych roszczeń dane uczestników będą przetwarzane przez okres 

wynikający z przepisów prawa określających obowiązki Administratora – wówczas 

przechowywanie danych będzie się odbywać przez czas wynikający z tych przepisów nie 

dłużej niż przez okres obrony, dochodzenia i ustalenia roszczeń. 

4.5.Odbiorcy danych .  
Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych w związku z wzięciem udziału w Promocji są 

pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi informatyczne i 

teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze lub audytowe 

(takie jak np. kancelarie prawne) 

 

4.6.Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

4.7.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa,  

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
5) prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi 

osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy 
posługiwać się tymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

danych  lub Administratorem. 

4.8.Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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4.9.Wymóg podania danych  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w Promocji. 

4.10.Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie 
będą profilowane. 
 



 

 

ANEKS nr 1 

sporządzony dnia 3 sierpnia 2022 r. 

do Regulaminu Promocji „Letnie remonty z Inveną.” 

 

Organizator Promocji postanowił dokonać modyfikacji Regulaminu Promocji w zakresie rozszerzenia 

produktów biorących udział w promocji, wobec czego niezbędna stała się zmiana treści Regulaminu i 

przyjęcie jego nowego brzmienia:  

 

1. Produkty biorące udział w promocji to wszystkie umywalki nablatowe z oferty Invena, baterie 

umywalkowe z oferty Invena i deszczownie z oferty Invena.  

2. Wyjątkiem są indeksy produktów wymienione poniżej: 

- AU-11-001 – DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ IMOLA 

- AU-15-D01 – DESZCZOWNIA GRACJA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ SLIM 

- AU-19-B01 – DESZCZOWNIA DOKOS Z BATERIĄ WANNOWĄ, CHROM 

- AU-19-B04 – DESZCZOWNIA DOKOS Z BATERIĄ WANNOWĄ, CZARNA 

- AU-22-001 – DESZCZOWNIA RINEJA 

- AU-24-001 – DESZCZOWNIA VIRGO 

- AU-25-001 – DESZCZOWNIA VERSO 

- AU-26-002 – DESZCZOWNIA KAMELEON BIAŁA 

- AU-26-003 – DESZCZOWNIA KAMELEON RÓŻOWA 

- AU-27-B01 – DESZCZOWNIA MALTA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ 

- AU-27-K02 – DESZCZOWNIA ROTONDA BIAŁA, KWADRATOWA 

- AU-31-001 – DESZCZOWNIA PATRAS 

- AU-59-001 – DESZCZOWNIA SOCHO 

- AU-94-D01 – DESZCZOWNIA ESLA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ 

- BU-06-001 – BATERIA UMYWALKOWA AVA NEW 

- BU-06-Z01 – BATERIA UMYWALKOWA AVA NEW Z KORKIEM 

- BU-83-001 – BATERIA UMYWALKOWA NEA  

        3.   Zmiana Regulaminu wprowadzona Aneksem wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jego   

              sporządzenia. 

 


