
REGULAMIN akcji promocyjnej „Wygraj z Feniksem i EURO PSH” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa 
w Akcji promocyjnej „Wygraj z Feniksem i EURO PSH” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”). 

2.Organizatorem Akcji promocyjnej jest FeniksChemia Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie przy ul. 

Produkcyjnej 3, 18-300 Zambrów, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 

0000353714, NIP: 7231615538, REGON: 200354170  zwanej dalej "Organizatorem". 

 

§ 2 CEL I FINANSOWANIE PROMOCJI 

1.Akcja Promocyjna „Wygraj z Feniksem i EURO PSH” nie jest loterią, ma za zadanie zachęcenia do 
kreatywności klientów sklepów EURO PSH. 

2.Akcja Promocyjna jest finansowana ze środków własnych Organizatora, przeznaczonych na 

działalność promocyjno-reklamową. 

 

§ 3 UCZESTNICY PROMOCJI 

1.Uczestnikami Akcji Promocyjnej (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie osoby 
fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Akcji Promocyjnej 

określonym w § 4 spełniły warunki szczegółowo określone w niniejszym Regulaminie i są 
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

2.W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Akcji 

Promocyjnej. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§ 4 CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1.Akcja Promocyjna trwa od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 30 kwiecień  2023 r.  

2.Zakup przez Uczestnika produktów objętych Akcją Promocyjną przed lub po  ww. wskazanym 

terminie nie uprawnia do  udziału w Akcji Promocyjnej. 

 

§ 5 PRODUKT PROMOCYJNY 

Akcją Promocyjną objęty jest zakup minimum dwóch dowolnych produktów FeniksChemia Sp. z o.o. w 

dowolnym sklepie EURO PSH biorącym udział w konkursie (lista sklepów stanowi załącznik do 
Regulaminu). Potwierdzeniem zakupu produktu FeniksChemia Sp. z o.o. jest paragon ze sklepu EURO 

PSH biorącym udział w/w akcji . 

 

 



§ 6 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1.Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest zakup w terminie wskazanym w § 4 Regulaminu 
minimum dwóch dowolnych produktów określonych w § 5 (zwanych dalej "Produktem Promocyjnym") 

oraz zarejestrowanie zakupu produktów na stronie internetowej www.fenikschemia.pl/konkurs przez 

wysłanie wyraźnego zdjęcia dowodu zakupu (paragonu) wraz z rekomendacją produktu, tj. 
odpowiedzią na pytanie, o którym mowa w §6 ust. 3. 

2.Każda rejestracja dowodu zakupu daje możliwość wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. 

Uczestnik musi zachować dowód zakupu do czasu rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej. 

3.Organizator będzie premiował nagrodą Uczestnika, który odpowie w sposób najciekawszy oraz 
najbardziej oryginalny na pytanie „Najlepsze hasło promocyjne dla marki Power Clean to …” 

Dopuszczalna jest każda forma prezentacji: pisemna, graficzna, wideo lub dźwiękową. Organizator 

zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do promocji swoich produktów. 

4.Zgłaszając swój udział w Akcji Promocyjnej w sposób o jakim mowa w §6 ust. 1 Uczestnik wypełnia 
formularz rejestracyjny, gdzie podaje następujące dane: 

a ) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) telefon, 

d) numer paragonu z zakupu, 

Dodatkowo po podaniu powyższych danych uczestnik 

d) załączy zdjęcie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu, 

e) zrealizuje zadanie o jakim mowa w §6 ust. 3 (odpowiedź na pytanie), 

f) potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wyraża zgodę ̨ na przestrzeganie jego 
postanowień́, 

g) potwierdzi zapoznanie się ̨z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w związku  
z udziałem w Akcji Promocyjnej zawartą w formularzu, 

h) potwierdzi, że jest osobą pełnoletnią. 

W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i braku skutecznego 

kontaktu z uczestnikiem udział taki zostaje anulowany. 

5. O czasie zgłoszenia do Akcji Promocyjnej, o którym mowa w niniejszym paragrafie decyduje 

chwila rejestracji w systemie komputerowym Organizatora. 

 

§ 7 NAGRODA I SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRODY 

1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest nagroda  o wartości do 1100,00 zł netto  

2. Zwycięzcy Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody ani otrzymania ekwiwalentu rzeczowego czy pieniężnego Nagrody. 



3. Nagroda Akcji Promocyjnej przyznawana jest przez trójosobową Komisję składającą się z 
przedstawicieli Organizatora lub osób upoważnionych przez niego. 

4. Nagroda przyznawana jest przez Organizatora oraz wysyłana przez  Organizatora na wskazany adres 

laureata. 

5. W terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej, spośród wszystkich zgłoszeń spełniających 
kryteria, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zostanie wyłoniony Zwycięzca. 

6. Komisja wyłaniając Zwycięzcę bierze pod uwagę kreatywność Uczestników w udzielaniu odpowiedzi 

na pytanie, o którym mowa w §6 ust. 3. Przyznając Nagrodę, Komisja wybiera najlepszą i najciekawszą 
w jej ocenie odpowiedź na pytanie. 

7. Organizator Konkursu niezwłocznie po wyłonieniu Zwycięzcy, ogłosi wyniki Akcji Promocyjnej na 

stronie internetowej www.fenikschemia.pl 

8. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-

mail lub za pośrednictwem telefonu o uzyskaniu prawa do nagrody, Organizator informuje Zwycięzcę 
o konieczności przesłania w terminie 7 dni potwierdzenia danych osobowych i spełnieniu warunków 
niniejszego Regulaminu. 

9. Nieprzesłanie przez Zwycięzcę zwrotnego e-maila lub brak odbioru Nagrody w terminie miesiąca od 
powiadomienia go o wygranej skutkuje utratą prawa do Nagrody. Wówczas Organizator wskaże 
kolejnego zwycięzcę zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych 
osobowych, ani za zmianę tych danych. 

 

§ 8 ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI 

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 9 DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Administratorem danych osobowych jest FeniksChemia Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie. Każdy z 
Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich 

usunięcia. 

3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

a) celu udziału w Akcji Promocyjnej „Wygraj z Feniksem” (zgodnie z Regulaminem) - podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 

polegający na prowadzeniu akcji marketingowej. 



b) w celu realizacji ewentualnej procedury reklamacyjnej (zgodnie z Regulaminem)- podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 

polegający na możliwości rozpatrzenia zarzutów przedstawionych w reklamacji, 

c) w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora 
danych wobec Uczestników Akcji Promocyjnej - podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie 
roszczeń Administratora wobec Uczestnika Akcji Promocyjnej, 

d) w celu wydania nagrody oraz realizacji obowiązków podatkowych - podstawą przetwarzania danych 
są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych: 

a) Dane zebrane w celu udziału w Akcji Promocyjnej „Wygraj z Feniksem” przetwarzane będą do czasu 
zakończenia Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

b) Dane zebrane w celu realizacji ewentualnej procedury reklamacyjnej przetwarzane będą przez okres 
1 roku od zgłoszenia się do Konkursu lub odebrania nagrody. 

c) Dane zebrane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora 
Danych będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzonym Akcji 
Promocyjnej 

d) Dane zebrane w celu wydania nagrody oraz realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane będą 
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 

szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. 

5. Uczestnicy mają prawo: 

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ust. 6. 

b) wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych. 

6. Żądanie przez Uczestnika usunięcia jego danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w Konkursie, a jeżeli żądanie usunięcia nastąpiło po zdobyciu przez Uczestnika Nagrody a przed jej 
wysłaniem, wówczas Uczestnik traci do niej prawo, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy 
kierować na adres FeniksChemia Sp. zo.o. , ul. Produkcyjna 3, 18-300 Zambrów. 

8. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji są przechowywane w sposób zabezpieczający przed 
ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ww. ustawy. 

 

§ 10 SPRAWY PODATKOWE 

1. Nagroda przekazana w ramach sprzedaży premiowej Uczestnikowi – osobie fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2000 
zł (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 

2. W przypadku przekazania nagrody osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której 
wartość przekracza kwotę 2 000 zł, jej realizacja podlega podatkowi od osób fizycznych zgodnie z art. 



30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). Od łącznej wartości nagród Organizator pobierze należny 
podatek, który następnie odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego na podstawie art. 41 ust 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 

3. Nagroda, która zostanie wydana Uczestnikowi w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 
działalnością gospodarczą, stanowi przychód z działalności gospodarczej Uczestnika, podlegający 
opodatkowaniu zgodnie ze stosowaną przez podatnika formą opodatkowania. Obowiązek rozliczenia 
podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży w takim przypadku na Uczestniku. 

  

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności wydania nagród, należy przesyłać na 

adres: 

k.pietrynczak@fenikschemia.pl lub FeniksChemia Sp. zo.o. , ul. Produkcyjna 3, 18-300 Zambrów. 

3. Reklamacje można składać w czasie trwania Akcji Promocyjnej, nie później jednak niż w ciągu 21 dni 
od dnia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji. 

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres do korespondencji, adres e-mail Uczestnika, powód i 
opis reklamacji, a także treść żądania. 

5. Komisja Promocyjna rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszych Zasad 
Akcji Promocyjnej oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. Reklamacje rozpatrywane, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu. 

7. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków 
ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa. 

 

§ 12 INFORMACJE O AKCJI PROMOCYJNEJ 

Informacje o Akcji  Promocyjnej jak i niniejszy Regulamin udostępnione są do wglądu w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie www.fenikschemia.pl/konkurs/regulamin.pdf oraz w siedzibie EURO PSH 

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

http://www.fenikschemia.pl/konkurs/regulamin.pdf

