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REGULAMIN 

akcji promocyjnej  „Podwajamy punkty” 

____________________________________________________________________________ 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

 

1.1. Organizator  akcji promocyjnej  „Podwajamy punkty” zwanego dalej PROMOCJĄ 

Organizatorem PROMOCJI jest XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000141772, NIP:657-10-98-610 (zwana dalej Organizatorem). 

 

1.2. Czas trwania  i miejsce organizacji PROMOCJI   

PROMOCJA organizowana jest w dniach od 01.08.2022 r. do 30.09.2022r. 

 

1.3. Cel  PROMOCJI   

PROMOCJA  jest organizowany w celu  promocji i zwiększenia sprzedaży produktów Organizatora. 

 

1.4. Uczestnicy PROMOCJI  

PROMOCJA skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat,  posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

będących konsumentami (w rozumieniu art.22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1509 t.j. z późn. zm.),  które spełniają warunki Regulaminu Platformy 

Promocyjnej, zwani dalej Uczestnikami. 

 

1.5. Z uczestnictwa w PROMOCJI  wyłączone są:  

- osoby, które są pracownikami Organizatora bez względu na podstawę zatrudnienia; 

- osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o 

dzieło); 

- rejestracje zautomatyzowane; 

- rejestracje wielokrotne tego samego Uczestnika.  

1.6. Jeden Uczestnik może zarejestrować się w aplikacji DolphinPromo tylko jeden raz. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przez jednego Uczestnika wielu adresów e-mailowych w celu 

wielokrotnej rejestracji w aplikacji DolphinPromo. 

W przypadku kiedy jeden Uczestnik zarejestruje się w aplikacji DolphinPromo za pomocą różnych 

adresów e-mailowych w PROMOCJI bierze udział tylko jeden raz. Organizator bierze pod uwagę 

pierwszą prawidłową rejestrację. W PROMOCJI  biorą udział tylko aktywni Uczestnicy tj. tacy, którzy 
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zeskanują przynajmniej jeden kod z produktu premiowanego. Organizator zweryfikuje poprawność 

rejestracji w aplikacji DolphinPromo, upoważniającą do udziału w PROMOCJI. 

1.7. Podczas rejestracji w aplikacji DolphinPromo Uczestnik powinien dokonać prawidłowej 

weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, 

celem, którego jest eliminacja zautomatyzowanych skryptów zgłaszających uczestnictwo w 

PROMOCJI tj. dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to 

konieczność zaznaczenia checkboxa). 

1.8. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki 

określone w regulaminie PROMOCJI. 

 

2. ZASADY UDZIAŁU W  PROMOCJI 

 

Aby wziąć udział w PROMOCJI należy: 

 

a) zakupić w terminie od 01.08.2022r. do 30.09.2022r. minimum jeden oryginalny produkt 

premiowany Organizatora  posiadający na opakowaniu, na etykiecie promocyjnej kod QR 

spośród produktów wymienionych poniżej: 

 

Grupa podstawowa produktów premiowanych  

taśma malarska w rozmiarze 38mm x 50m 

taśma malarska w rozmiarze 48mm x 50m 

taśma tynkarska w rozmiarze 38mm x 50m 

taśma tynkarska w rozmiarze 48mm x 50m 

taśma tynkarska 30 dni w rozmiarze 38mm x 50m 

taśma tynkarska 30 dni w rozmiarze 48mm x 50m 

taśma ochronna zewnętrzna w rozmiarze 38mm x 50m 

taśma ochronna zewnętrzna w rozmiarze 48mm x 50m 

taśma Washi w rozmiarze 47mm x 50m 

taśma Washi w rozmiarze 35mm x 50m 

taśma malarska dwustronna HD w rozmiarze 19mm x 25m x2 szt.  

folia tynkarska 4m x 5m 

folia tynkarska Eco 4m x 5m 

folia tynkarska 460 4m x 5m 

dwustronna DSCL-ST 50mm x 25m 

dwustronna DPP 50mm x 25m 

wałki 25cm z serii 330 

 

zwane dalej Produktami premiowanymi; 
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b) zarejestrować się  w terminie od 01.08.2022r. do 30.09.2022r. w aplikacji Dolphin Promo 

jeśli Uczestnik nie posiadał konta, lub w przypadku kiedy Uczestnik posiada już 

zarejestrowane konto w aplikacji Dolphin Promo, przechodzi do skanowania kodu QR; 

c) zeskanować kody z QR z produktów premiowanych (QR kod znajduje się na opakowaniu 

produktu premiowanego, na etykiecie promocyjnej). 

 

3. PRZYZNAWANIE  PUNKTÓW I NAGRÓD  W PROMOCJI 

 

3.1. Po zakupie Produktów premiowanych Uczestnicy skanują QR kody za pomocą skanera w 

aplikacji DolphinPromo w zakładce Moje punkty. Punkty naliczają się automatycznie w obrębie 

Grupy podstawowej produktów premiowanych. Zgromadzone punkty Uczestnicy mogą wymienić w 

terminie od 01.08.2022r. do 30.09.2022r. na nagrody określone w punkcie 4 niniejszego 

Regulaminu.  

 

Punkty naliczają się według poniższych zasad: 

  
Grupa podstawowa produktów premiowanych  

Punkty za zeskanowanie QR kodu z Produktów premiowanych:  

taśma malarska w rozmiarze 38mm x 50m – 24 punkty z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden 

zakupiony produkt) 

taśma malarska w rozmiarze 48mm x 50m – 28 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden 

zakupiony produkt) 

taśma tynkarska w rozmiarze 38mm x 50m – 30 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden 

zakupiony produkt) 

taśma tynkarska w rozmiarze 48mm x 50m – 32 punkty z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden 

zakupiony produkt) 

taśma tynkarska 30 dni w rozmiarze 38mm x 50m – 30 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR 

(jeden zakupiony produkt) 

taśma tynkarska 30 dni w rozmiarze 48mm x 50m – 32 punkty z grupy podstawowej za 1 kod QR 

(jeden zakupiony produkt) 

taśma ochronna zewnętrzna w rozmiarze 38mm x 50m – 24 punkty z grupy podstawowej za 1 kod 

QR (jeden zakupiony produkt) 

taśma ochronna zewnętrzna w rozmiarze 48mm x 50m – 28 punktów z grupy podstawowej za 1 kod 

QR (jeden zakupiony produkt) 

taśma malarska Washi w rozmiarze 47mm x 50m – 40 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR 

(jeden zakupiony produkt) 

taśma malarska Washi w rozmiarze 35mm x 50m – 30 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR 

(jeden zakupiony produkt) 
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taśma malarska dwustronna HD w rozmiarze 19mm x 25m x 2 szt. – 20 punktów z grupy 

podstawowej za 1 kod QR (za jeden zakupiony produkt) 

folia tynkarska w rozmiarze 4m x 5m – 20 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden 

zakupiony produkt) 

folia tynkarska Eco w rozmiarze 4m x 5m – 20 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden 

zakupiony produkt) 

folia tynkarska 460 4m x 5m - 16 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden zakupiony 

produkt). 

dwustronna DSCL-ST 50mm x 25m- 24 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden 

zakupiony produkt) 

dwustronna DPP 50mm x 25m - 14 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden zakupiony 

produkt) 

wałki uniwersalny kod - 20 punktów z grupy podstawowej za 1 kod QR (jeden zakupiony produkt) 

 

4. NAGRODY 

 

4.1. Nagrody za zebrane punkty z Grupy podstawowej  

W PROMOCJI można wymienić zebrane punkty z grupy podstawowej na następujące nagrody: 

- uchwyt do wałków serii 330 w rozmiarze 10cm (DR10) o wartości 19,43 zł brutto za 140 zebranych 

punktów. 

- uchwyt rotacyjny do wałków serii 330 w rozmiarze 10cm (DRR10) o wartości 39,66 zł brutto za 400 

zebranych punktów. 

- uchwyt do wałków serii 330 w rozmiarze 25cm (DR25) o wartości 40,32 zł brutto za 280 zebranych 

punktów. 

- uchwyt aluminiowy do wałków serii 330 w rozmiarze 25 cm (DR25ALU) o wartości 143,58 zł brutto 

za 840 zebranych punktów. 

-uchwyt rotacyjny do wałków serii 330 w rozmiarze 25cm (DRR25 Rotating) o wartości 83,75 zł 

brutto za 350 zebranych punktów. 

- kij teleskopowy 1m-1,80m do uchwytów serii 330 o wartości 110,43 zł brutto za 700 zebranych 

punktów. 

- kij teleskopowy 0,3m-0,6m do uchwytów serii 330 o wartości 100,88 zł brutto za 650 zebranych 

punktów. 

- kuwety ręczne pięciowarstwowe o wartości 29,39 zł brutto za 400 zebranych punktów. 

- Barracuda Malarska serii 330 o wartości 162,00 zł brutto za 820 zebranych punktów. 

- zestaw malarski BARRACUDA BK02 serii 330 o wartości 299,00 zł brutto za 2180 zebranych 

punktów. 

- zestaw malarski JUMBO o wartości 349,00zł brutto za 3650 zebranych punktów. 

- wałek KILLER 37cm / włos 9mm i włos 13mm o wartości 53,60 zł za 520 zebranych punktów. 
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- wałek SPINNER 37cm / włos 9mm i włos 13mm o wartości 53,60 zł za 520 zebranych punktów. 

- wałek ATLANTIC 37cm / włos 12mm i włos 18mm o wartości 78,20 zł brutto za 760 zebranych 

punktów. 

- wałek KILLER 45cm / włos 9mm i włos 13mm o wartości 66,42 zł brutto za 640 zebranych 

punktów. 

- zestaw krążków ściernych Barracuda 5” o wartości 139,68 zł brutto za 700 zebranych punktów. 

- zestaw krążków ściernych Barracuda 6” o wartości 171,88 zł brutto za 790 zebranych punktów. 

- zestaw do szlifowania Hand + wkłady o wartości 96,36 zł brutto za 500 zebranych punktów. 

- zestaw do szlifowania Ergonomic + wkłady o wartości 96,36 zł brutto za 500 zebranych punktów. 

- zestaw do szlifowania Palm + wkłady o wartości 96,36 zł brutto za 500 zebranych punktów. 

- uchwyt do szlifowania Hand o wartości 74,27 zł brutto za 420 zebranych punktów. 

- uchwyt do szlifowania Palm o wartości 74,27 zł brutto za 420 zebranych punktów. 

- uchwyt do szlifowania Ergonomic o wartości 74,27 zł brutto za 420 zebranych punktów. 

- wkład do zestawu Hand o wartości 22,09 zł brutto za 130 zebranych punktów. 

- wkład do zestawu Palm o wartości 22,09 zł brutto za 130 zebranych punktów. 

- wkład do zestawu Ergonomic o wartości 22,09 zł brutto za 130 zebranych punktów. 

- pędzle NINJA serii 330 Angular 50 mm o wartości 65,65 zł brutto za 490 punktów. 

- pędzle NINJA serii 330 Flat 50 mm o wartości  57,16zł brutto za 490 punktów. 

- pędzle NINJA serii 330 Rattail 50 mm o wartości 55,84zł brutto za 490 punktów. 

- pędzle NINJA serii 330 Soft Handle 50 mm o wartości 50,71 zł brutto za 490 punktów 

- pędzle NINJA serii 330 Angular 63 mm o wartości 84,53 zł brutto za 650 punktów. 

- pędzle NINJA serii 330 Flat 63 mm o wartości  79,26 zł brutto za 650 punktów. 

- bluzy polarowe Blue Dolphin Tapes o wartości 107,80 zł brutto za 1140 zebranych punktów 

- bluzy polarowe 330 Profesional o wartości 110,04 zł brutto za 1380 zebranych punktów 

- koszulki polo Blue Dolphin Tapes o wartości 51,44 zł brutto za 600 zebranych punktów 

- koszulki polo 330 o wartości 55,14 zł brutto za 660 zebranych punktów 

- czapki i szaliki Blue Dolphin o wartości 69,85 zł brutto za 400 zebranych punktów 

- czapki i szaliki 330 o wartości 69,85 zł brutto za 400 zebranych punktów. 

- czapki 4F o wartości 32,99 zł brutto za 400 zebranych punktów. 

- puzzle 18+ o wartości 89,90 zł brutto za 1350 zebranych punktów. 

- kendama BDT o wartości 119,00 zł brutto za 1250 zebranych punktów. 

- kendama 330 o wartości 119,00 zł brutto za 1250 zebranych punktów. 

- karta przedpłacona Sodexo o wartości 200 zł brutto za 4800 zebranych punktów. 

- rower elektryczny Blue Dolphin o wartości 9 900 zł brutto oraz nagroda finansowa na rzecz 

uregulowania podatku od nagrody w wysokości 1 100 zł, łączna wartość nagrody 11 000 zł - za 

120 000 zebranych punktów. 
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4.2. Nagrody  zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

Zgodnie  z art. 21 ust. 1 pkt 68  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 

1991 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) nagrody w sprzedaży premiowej, których 

jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł są zwolnione z podatku. Przed wydaniem 

nagród, których jednostkowa wartość przekracza 2 000 zł Organizator przed ich wydaniem  

pobierze 10 % wartości nagrody, potrąci nagrodę finansową na rzecz podatku od nagrody, 

następnie odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego.  

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PROMOCJI 

 

5.1. Uczestnikowi za zakupy Produktów premiowanych naliczają się automatycznie punkty w 

aplikacji DolphinPromo według kryteriów określonych w punkcie 3. Niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik uzyskuje informacje o ilości posiadanych punktów w zakładce QR KODY TO NAGRODY 

w aplikacji mobilnej.  

5.2. Uczestnik samodzielnie dokonuje wyboru nagrody poprzez złożenie zamówienia w terminie od 

01.08.2022r. do 30.09.2022 r.  na wybraną nagrodę w ramach zdobytych przez siebie punktów w 

Grupie podstawowej. Uczestnik składa zamówienie na nagrodę poprzez aplikację mobilną Dolphin 

Promo w następujący sposób: 

- wchodzi na zakładkę QR KODY TO NAGRODY; 

- przechodzi do zakładki  Sklep, gdzie dokonuje wyboru nagrody klikając przycisk KUP umieszczony 

pod każdą z nagród; 

- następnie wybiera ilość i klika KUP; 

- wybrany produkt wpada do koszyka (wartość do zapłaty 0 zł); 

- po przejściu do koszyka, Uczestnik klika PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA i wybiera opcję wysyłki 

nagrody (Adres domowy  lub  wybrany Punkt Handlowy); 

-  wypełnia dane adresowe; 

- zapoznaje się z regulaminem; 

-  potwierdza zamówienie nagrody poprzez  klikniecie na napis ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. 

 

Informacje o akceptacji zamówienia i przyznaniu nagród zostaną potwierdzone Laureatom przez 

Organizatora poprzez zmianę statusu zamówienia na „zrealizowane” w ciągu 14 dni roboczych od 

daty złożenia zamówienia na daną  nagrodę.   
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6. ODBIÓR NAGRÓD W PROMOCJI 

 

6.1. Nagrody zostaną przesłane na adresy dostawy Laureatów wskazane w aplikacji DolphinPromo 

w ciągu 14 dni od dnia wyboru i wskazania w aplikacji DolphinPromo  przez Laureata danej 

nagrody. Nagrody zostaną przesłane nie później niż do 15.10.2022 r.  

6.2. Laureat może zadeklarować odbiór wybranej nagrody w punkcie handlowym budowlanym 

wpisując w Formularzu zamówienia nazwę punktu, ulicę oraz miejscowość. Za odbiór we 

wskazanym punkcie Organizator przyzna Laureatowi dodatkowe 50 punktów. Punkty te zostaną 

naliczone w ciągu 14 dni od odbioru nagrody we wskazanym punkcie handlowym budowlanym. 

Przyznane w ten sposób punkty będą naliczane na rzecz kolejnej nagrody.  

 

Laureat zobowiązuje się do wypełnienia Oświadczenia odbioru nagrody – Załącznika nr 1 do 

niniejszego regulaminu  oraz do zwrócenia  kurierowi  podpisanego oświadczenia po odebraniu 

nagrody. 

 

W przypadku braku możliwości wysyłki nagrody na wskazany przez Uczestnika adres, Organizator 

skontaktuje się drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 5 dni roboczych od zaistnienia takiej sytuacji  

w celu ustalenia adresu dostawy nagrody. 

 

6.3. Przyznanych nagród nie można wymieniać na inne nagrody, ani też na ich równowartość                                                 

w gotówce. 

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

 

7.1. Dane osobowe  Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

7.2. Uczestnicy  zostali  poinformowani o przysługującym im prawie do żądania od Administratora 

danych osobowych  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Zostałem poinformowany o 

przysługującym mi prawie do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem moich danych 

osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 
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7.3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator 

Platformy Promocyjnej informuje, że Administratorem danych osobowych Uczestników Platformy 

Promocyjnej jest XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce. Osobą kontaktową wskazaną 

przez Administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych jest Inspektor Ochrony Danych – p. Adriana Głuchowska, adres e – mail: 

auditor@auditorsecurity.pl, numer telefonu: 696 011 969, adres do korespondencji: XL-TAPE-

INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce. 

 

7.4. Dane osobowe Uczestnika PROMOCJI są przetwarzane w następujących celach: 

-  przyjmowania zgłoszeń (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

-  ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

-  wydania nagrody (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

-  wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na 

Organizatorze w związku z organizacją PROMOCJI i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu 

realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); 

 

7.5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w PROMOCJI. 

 

7.6. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych  z jego 

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych do Administratora danych 

osobowych  na adres: XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce lub na adres e- mailowy: qrkodytonagrody@bluedolphin.pl   

W takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych 

sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne 

wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń.  

 

7.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 

przepisów. 
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7.8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych 

innym podmiotom tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 

technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są 

dane osobowe Uczestników, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom 

świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom 

obsługującym Organizatora doradczo,  prawnie i księgowo.  

 

7.9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń Uczestników, które są związane z Platformą Promocyjną, dane osobowe mogą być 

jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej 

przepisami prawa. 

 

7.10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

7.11. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do  zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 

7.12. Uczestnikowi  przysługuje: 

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych,  

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

 

8. REKLAMACJE 

 

8.1. Uczestnikom PROMOCJI przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 

30.11.2022 r. decyduje data wpływu.  

Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na adres e-mail: qrkodytonagrody@bluedolphin.pl z dopiskiem –   „Reklamacja - 

„Podwajamy punkty” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika 

PROMOCJI, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwy akcji promocyjnej oraz 

treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Uczestnik PROMOCJI  podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

 

8.2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora PROMOCJI.  
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8.3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika                

o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail. 

 

8.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo                                            

do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

 

8.5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszym PROMOCJI wynosi 6 miesięcy                      

i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w 

terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy 

obowiązującego prawa. 

Organizator  
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Załącznik nr 1 

 do Regulaminu  PROMOCJI  „Podwajamy punkty”  

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBIÓR NAGRODY  

Laureat nagrody  

Imię i Nazwisko 

……………………………………………………………………………...............….……….………………… 

Telefon: ………….…………………………………………………………………………………………………….…… 

Adres e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa punktu (hurtowni/sklepu), w którym Laureat odebrał nagrodę: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenia i zgody  

Oświadczam, że: 

 Potwierdzam odbiór nagrody w postaci : ……………………. o wartości ………………….. brutto  w 
PROMOCJI „Podwajamy punkty”   

 Oświadczam, że nie należę do osób wyłączonych z udziału w PROMOCJI  „Podwajamy punkty”  
wymienionych w punkcie 1.5. Regulaminu PROMOCJI 

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu  PROMOCJI „Podwajamy punkty”    

 Oświadczam, że wyrażam zgodę zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r.  (Dz.U.2019 poz.1781)  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych firmę 
XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 248, 25-

116 Kielce, wyłącznie na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem PROMOCJI „Podwajamy punkty”. 
Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do: dostępu do treści moich 
danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do żądania usunięcia, 
złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych osobowych.  

 

……………………………………………. 

Data i podpis Laureata nagrody   


