
REGULAMIN AKCJI 

„TESTUJ SOPRO – PREPARATY CZYSZCZĄCE, KONSERWUJĄCE I IMPREGATY” 

 

(dalej: Regulamin) 

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. Określenie organizatora akcji promocyjnej: 

 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Testuj Sopro – preparaty czyszczące, konserwujące i impregnaty” 

(dalej jako „Akcja”), jest  Sopro Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu 

Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000148785, NIP: 9510042605, REGON:  010787216, kapitał zakładowy 26.714.500,00 

zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Określenie celu  i czasu trwania Akcji:  

 Celem Akcji jest promocja marki Sopro oraz preparatów czyszczących, konserwujących i impregnatów  Sopro 

Polska Sp. z o.o.  (zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”), w tym zachęcanie potencjalnych Klientów do 

zapoznania się z ofertą produktów marki Sopro poprzez możliwość wypróbowania jednego z produktów 

promocyjnych z listy preparatów przedstawionych w Załączniku nr 1, a także umożliwienie im zapoznania się  

z właściwościami Produktów promocyjnych oraz efektami ich działania. – zaś w konsekwencji ma ona z zadanie 

intensyfikację sprzedaży produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora Produkt promocyjny może 

otrzymać osoba, która w okresie trwania promocji wypełni i prześle do organizatora formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie www.sopropreparaty.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Do wydania  

w czasie trwania akcji Organizator przewiduje łącznie 500 sztuk Produktów promocyjnych.  

 Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  trwa w dniach od 18 października 

2021 r. do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania puli nagród – w zależności od tego, które z tych zdarzeń 

nastąpi jako pierwsze. 

3. Określenie adresatów Akcji:  

Akcja adresowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (zwanych również dalej „Uczestnikami”). 

Akcja przeznaczona jest dla potencjalnych Klientów Sopro, którzy w przyszłości mogą dokonać zakupu 

Produktów Sopro – dla których otrzymanie i sama czynność wypróbowania  Produktów  promocyjnych nie będzie 

związana z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą, która mogłaby stanowić przychód  

z tej działalności. 

 Uczestnikami nie mogą być: 

- pracownicy (bez względu na podstawę zatrudnienia, również osoby pozostające z Organizatorem w stosunku 



cywilnoprawnym – umowa zlecenie, umowa o dzieło) i współpracownicy Organizatora. lub podmiotów 

działających na zlecenie Organizatora przy organizacji i realizacji Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny 

takich osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, 

małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

-  właściciele, wspólnicy i akcjonariusze oraz członkowie organów Punktów Sprzedaży prowadzących sprzedaż 

detaliczną i hurtową produktów Organizatora. 

5. Miejsce udostępnienia regulaminu:  

 Niniejszy regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora.  

 

II. ZASADY  UCZESTNICTWA  W  AKCJI 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej jako 

„Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: 

www.sopropreparaty.pl w okresie od dnia 18 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.  

2. Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące informacje: 

a) dane osobowe Uczestnika, tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail oraz adres korespondencyjny, 

na który ma zostać dostarczony Produkt promocyjny.  

b) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Akcji i zaakceptowaniu jego treści.  

c) zgodę Uczestnika na udział w Akcji. Udzielenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne, jednakże brak 

zgody uniemożliwi udział w Akcji w odniesieniu do osoby, która nie wyrazi zgody. 

d) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą celów i zasad przetwarzania danych 

osobowych Uczestnika, o której mowa w dziale V poniżej.  

Ponadto, przy okazji dokonania zgłoszenia udziału w Akcji Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie  

od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na używanie przez Organizatora – dla celów 

marketingu bezpośredniego - telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 

3. Po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego poprawnego pod względem formalnym, Uczestnikowi zostanie 

automatycznie wyświetlony komunikat będący potwierdzeniem odebrania zgłoszenia.  

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego pojawi się komunikat informujący  

o powstałych błędach. Przesłanie niepełnego lub błędnego Formularza uniemożliwia uczestniczenie w Akcji. 

4. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem 

rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie ich zmiany w trakcie trwania Akcji.  

5. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Akcji może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu.  

W ramach udziału w Akcji z jednego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Ponowne 

zgłoszenie udziału w Akcji przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego numeru telefonu, a także 

zgłoszenie udziału w Akcji przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu, 

stanowi naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Akcji i pozbawienia 

jej prawa do otrzymania Produktu promocyjnego. Jeśli w ramach Akcji zostaną przesłane dwa lub więcej zgłoszeń 
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zawierające ten sam adres korespondencyjny, wówczas prawo do otrzymania Produktu promocyjnego ma ten 

Uczestnik, który przesłał zgłoszenie (zawierające ten adres korespondencyjny) jako pierwszy (decyduje data 

zarejestrowania zgłoszenia przez serwer teleinformatyczny wykorzystywany do przyjmowania zgłoszeń w Akcji).  

6. Jeden Uczestnik może skorzystać z Akcji tylko jeden raz, tj. może zgłosić się do niej tylko jeden raz i otrzymać w 

niej tylko jeden Produkt promocyjny. Produkty promocyjne uzyskane w ramach Akcji nie mogą być przeznaczone 

do dalszej odsprzedaży. 

7. Udział Uczestnika w Akcji jest dobrowolny, Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału  

w Akcji. Uczestnik chcąc zrezygnować z udziału z Akcji nie jest zobligowany do zgłoszenia rezygnacji  i nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu rezygnacji 

 

III. WARUNKI UZYSKANIA PRODUKTU PROMOCYJNEGO  

1. Uczestnik w ramach akcji stanowiącej promocję i reklamę Produktów Sopro otrzymuje nieodpłatnie od 

Organizatora Produkt promocyjny do wykorzystania na potrzeby własne Uczestnika.  

2. Pula Produktów promocyjnych przeznaczonych do wydania w Akcji jest ograniczona i wynosi 500 (słownie: 

pięćset) sztuk. Jednostkowa wartość każdego z Produktów promocyjnych została określona w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. Oznacza to, że w przypadku wyczerpania się puli nagród przed upływem okresu jej trwania, tj. przed 

dniem 30 listopada 2021 r., Akcja ulega zakończeniu i nie jest już możliwe zgłoszenie w niej udziału oraz 

otrzymanie Produktu promocyjnego. Informacja o wyczerpaniu puli Produktów promocyjnych i zakończeniu 

Akcji zostanie przekazana za pośrednictwem strony internetowej Akcji, tj. www.sopropreparaty.pl  

3. Produkty promocyjne o których mowa w ust.1, nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. W celu wyłonienia Uczestników uprawnionych do otrzymania Produktu promocyjnego, Organizator zweryfikuje 

prawidłowość nadesłanych w Akcji zgłoszeń, zgodnie z kolejnością ich rejestrowania przez system 

wykorzystywany do przyjmowania zgłoszeń w Akcji.  

5. Produkty promocyjne wysłane są bezpośrednio do Uczestników przez  Organizatora po wcześniejszym ustaleniu 

dokładnego terminu z Uczestnikiem. Produkt promocyjny zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej 

na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym. Wysyłka nastąpi w terminie 

14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o prawie do otrzymania Produktu promocyjnego. 

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania 

Produktu promocyjnego, jak również wymiany Produktu promocyjnego na produkt innego rodzaju albo 

otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego. 

7. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Akcji, w tym prawa do uzyskania 

Produktu promocyjnego, na osoby trzecie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika w przypadku naruszenia zasad określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

9. Produkt promocyjny zostanie przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

Zgodnie z właściwymi zapisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. 
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z dnia 15.06.2021 r. - Dz.U. z 2021, poz. 1128) wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych 

świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją i reklamą jeżeli jednorazowa wartość 

tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. 

 

IV. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi nie później nić w ciągu 14 dni od daty zakończenia Akcji 

(decyduje data wpływu do Organizatora). 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora – Sopro Polska Sp. z o.o., ul. 

Komitetu Obrony Robotników, ul. Komitetu Obrony Robotników 45a, 02-146 Warszawa, z dopiskiem 

„Reklamacja – Testuj Sopro – preparaty czyszczące, konserwujące i impregnaty” lub pocztą elektroniczną na 

adres: testujsopro@sopro.pl w temacie maila „Reklamacja – akcja Testuj Sopro”. Reklamacja powinna zawierać: 

imię i nazwisko Uczestnika oraz adres korespondencyjny (jeśli reklamacja została przesłana przesyłką pocztową), 

jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

3. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o decyzji w analogiczny sposób, w jaki złożyła reklamację 

(listem lub drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne) w terminie 

7 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania 

reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

V. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Sopro Polska Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy ul. 

Komitetu Obrony Robotników 45 A  (02-146 Warszawa), kontakt: biuro@sopro.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@sopro.pl  

3. Jako administrator będziemy przetwarzać dane Uczestników w następujących celach i zgodnie  

z następującymi podstawami przetwarzania:  

- w celu realizacji Akcji, tj. ich  organizacji, obsługi Formularzy i przekazania Produktów – to jest na podstawie 

uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w związku z potrzebą zrealizowania Akcji 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej / komunikacja marketingowa Akcji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes 

administratora w postaci odpowiedzi na zapytania kontrahentów i prowadzenie działań marketingowych). 

Ze względu na właściwe przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą 
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elektroniczną - działania te prowadzone są na podstawie wyrażonej zgody przez osoby, której dane dotyczą; 

- w celu udzielania odpowiedzi na przesyłane przez Uczestnika pytania w jakiejkolwiek formie. (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora w zakresie konieczności udzielania odpowiedzi 

na pytania zainteresowanych osób); 

- w celu obsługo potencjalnych kontrahentów i nawiązania współpracy - zapewnienia obsługi i sprzedaży 

produktów oferowanych przez Administratora. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie 

niezbędne jest do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ̨lub do podjęcia działań́ 

na zadanie osoby, której dane dotyczą ̨przed zawarciem umowy); 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie 

uzasadnionego w tym interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- w celu rozliczeń podatkowych, będącego realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

4.   Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 

- przez okres trwania Akcji – w przypadku przetwarzania ich celem jego realizacji i przekazania Produktów 

promocyjnych Uczestnikom, nie dłużej jednak przez okres jednego roku; 

-  niezależnie od powyższego - na czas udzielenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie (w przypadku danych, 

których podstawą przetwarzania jest zgoda stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

- niezależnie od powyższego – z uwagi na przetwarzanie danych  celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami a także celem dokonania i wykazania dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych - do 

momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przystąpienia do Akcji lub do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów księgowych związanych z rozliczeniami wynikającymi z uczestnictwa w Akcji. 

5. Administrator przetwarza imię i nazwisko Uczestnika oraz następujące dane osobowe Uczestników: adres 

korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail – powyższy zakres niezbędny jest do ewentualnego 

kontaktu i identyfikacji Uczestnika w celach związanych z Akcją.  

6. Odbiorcy danych 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza Instytucjami Państwowymi odpowiedzialnymi 

za rozliczenia podatkowe i innym organom uprawnionym. Ponadto, dane osobowe Uczestników będą 

przekazywane do dalszego przetwarzania Punktom sprzedaży oraz ich współpracownikom/pracownikom w 

celu właściwego realizowania niniejszej Akcji promocyjnej. Administrator będzie przekazywał również dane 

osobowe Uczestnikom podmiotom trzecim do przetwarzania, a współpracujących z Administratorem, w tym 

w szczególności dostawcom usług IT. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, badania jakości i usługi, marketingowe.  

7. Zgodnie z właściwymi zapisami prawa, w tym odpowiednimi zapisami RODO, osobie, której dane osobowe 

przetwarza Organizator,  przysługuje: 



a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie - 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej 

zgody przed jej wycofaniem. 

f) niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na czynności przetwarzania przez Usługodawcę, gdy przetwarzanie narusza 

przepisy prawa, informacje dotyczące procedury składania skargi dostępne są na stronie internetowej urzędu 

nadzoru: https://uodo.gov.pl/83.  

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Akcji.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub zakończenia Akcji w każdym czasie bez podania 

przyczyn takiego odwołania, zawieszenia bądź zakończenia, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już 

nabytych przez Uczestników Akcji. Wszyscy Uczestnicy Akcji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez 

zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Akcji oraz wiadomość mailową wysłaną na adresy  

e-mail podane w Formularzu zgłoszeniowym. 

2. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do 

wykluczenia go z udziału w Akcji. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, którzy w 

szczególności: 

a) biorą udział w Akcji z użyciem fikcyjnych danych osobowych; 

b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób 

trzecich; 

c) prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad 

funkcjonowania Promocji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. 

przypuszczenie. 

3. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie Regulamin, który jest jawny i dostępny na stronie internetowej 

Akcji www.sopropreparaty.pl  

4. Akcja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. z dnia 

27.10.2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 2094). 

5. Akcja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu 

cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
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cywilnego i innych ustaw. 

6. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w Akcji 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy obowiązującego prawa.  

8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami i promocjami, chyba że odrębny regulamin Organizatora stanowi inaczej. 

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora.  

10. Załączniki do niniejszego Regulaminu: 

 - Załącznik nr 1 – Lista produktów promocyjnych





ZAŁĄCZNIK NR 1 

LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI 

„TESTUJ SOPRO – PREPARATY CZYSZCZĄCE, KONSERWUJĄCE I IMPREGATY” 

 

Kod produktu Nazwa produktu liczba produktów przekazana 
do akcji  

701/0,25 GR 701 KONC.CZYSZ-ODTŁUSZCZ. 30 

703/0,25 ZA 703 KONC.CZYSZ.WYKW.I CEM. 40 

705/0,25 NFV 705 IMP.POGŁ.BAR.KAM.NAT. 50 

708/0,25 FPR 708 KONC.DO PIELĘGN.GRES 20 

715/0,25 WE 715 PRE.CZYSZ.TŁUSZCZ WOSK 10 

718/0,25 ZE 718 KONC.CZYSZ.Z RESZT.CEM 50 

719/0,25 FFS 719 IMPREG.DO GRES.I FUG 300 

 


