
Regulamin Akcji promocyjnej

„Poznaj Tiandy Color Maker”

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady na jakich 

odbywa się Akcja promocyjna pod nazwą „Poznaj Tiandy Color Maker” (zwana dalej jako 

„Akcja promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Genway Marcin Mazurek sp. k. prowadzący 

działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000966400, NIP 7743268413 (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Akcja promocyjna jest prowadzona w Sklepie internetowym Genway dostępnym pod 

adresem: https://www.genway.pl/ (zwane dalej: „Sklep internetowy”) oraz w Sklepie 

fizycznym mieszczącym się pod adresem ul. Chopina 37, 09-402 Płock.

4. Dedykowaną dla Akcji promocyjnej „Poznaj Tiandy Color Maker” jest strona internetowa 

pod adresem https://www.genway.pl/blog/bon-paliwowy (zwana dalej: "Stroną 

promocyjną"). 

5. Akcja promocyjna jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Akcja promocyjna dotyczy wszystkich form płatności, przy czym, przy skorzystaniu z 

odroczonego terminu płatności, konieczne jest uregulowanie należności przed wzięciem 

udziału w Akcji promocyjnej.

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna  

prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą na terenie Polski, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych,  która spełni wymagania zawarte w ust. 9 niniejszego 

paragrafu (zwana dalej: „Uczestnikiem”). 

2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Akcji promocyjnej 

oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się 

wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych.

3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 18.08.2022 r. o godz. 00:01 i trwa do 30.09.2022 

r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania Produktów promocyjnych w liczbie 125 sztuk. 

4. Przedmiotem Akcji promocyjnej objętej niniejszym Regulaminem jest możliwość uzyskania

bonusu w postaci karty paliwowej do stacji Orlen (zwane dalej: „Produktem promocyjnym”)

za zakup pakietu czterech kamer z załączonej do niniejszego Regulaminu listy kamer, na 



podstawie faktury VAT z wpisanym numerem NIP. Szczegółowy wykaz kamer biorących 

udział w Akcji promocyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Wartość Produktu promocyjnego – karty paliwowej do stacji Orlen to 100 zł, co oznacza, że 

Produkty promocyjne podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

6. Liczba Produktów promocyjnych jest ograniczona i wynosi 125 sztuk kart o wartości 100 zł.

7. O otrzymaniu Produktu promocyjnego decyduje kolejność zakupów, do momentu 

wyczerpania Produktów promocyjnych. 

8. O wyczerpaniu liczby Produktów promocyjnych Organizator powiadomi na Stronie 

promocyjnej. 

9. Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej jest zakupienie za pośrednictwem Sklepu 

internetowego lub w Sklepie fizycznym pakietu czterech kamer (zwany dalej: Produktem 

podstawowym) z załączonej do niniejszego Regulaminu listy kamer  w terminie określonym

w ust. 3 (o zachowaniu terminu decyduje data zakupu widniejąca na fakturze VAT), przy 

czym zakupienie za pośrednictwem Sklepu internetowego oznacza złożenie zamówienia na 

Produkt podstawowy, a następnie zapłacenie jego ceny zgodnie z Regulaminem Sklepu 

internetowego. Modele kamer w pakiecie można mieszać.

10. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika w zakresie wskazanym w § 4 Regulaminu uniemożliwia 

udział w Akcji promocyjnej. 

11. W razie pozytywnej weryfikacji Organizatora, tj. potwierdzającej spełnienie warunków 

zawartych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Uczestnik otrzymuje osobiście lub wysyłkowo z 

Produktem podstawowym  Produkt promocyjny. 

12. Zakup jednego Produktu podstawowego uprawnia Uczestnika do uzyskania jednego 

Produktu promocyjnego, co oznacza że Uczestnik może skorzystać wielokrotnie z Akcji 

promocyjnej na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

13.  Produkt promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

14.  W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży 

Produktu podstawowego, Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany jest do zwrotu 

nieużywanego Produktu promocyjnego łącznie z Produktem Podstawowym.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Produktu promocyjnego 

z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników. W szczególności 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego 

podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Produktu 

promocyjnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu przez 



Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe 

przekazanie Uczestnikowi Produktu promocyjnego. Jeżeli Produkt promocyjny nie zostanie 

odebrany po wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres i przesyłka 

wróci do Organizatora, pozostaje do dyspozycji Organizatora, a Uczestnik traci prawo do 

otrzymania Produktu promocyjnego. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za 

odbiór Produktu promocyjnego przez inną niż on osobę podającą się za Uczestnika lub za 

jego zaginięcie. 

§ 3 Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej, Uczestnik może 

zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na 

adres biura Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 

Organizatora info@genway.pl.

2) O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez 

Organizatora, nie późniejsza niż 30 dni od zakończenia Akcji promocyjnej. 

3) Każda Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. imię, nazwisko 

i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail w przypadku 

Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej), powód reklamacji oraz żądanie 

określonego zachowania się przez Organizatora (zwana dalej „Reklamacją”). 

4) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje 

zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie. 

5) Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni. 

6) Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem poleconym w 

przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu 

terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo

data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora. 

7) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

§ 4 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych w zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej jest 

Marcin Mazurek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Genway Marcin Mazurek 

sp. k. na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000966400, 

NIP 7743268413 (zwany dalej „Administratorem”). 
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2. Dane osobowe Uczestników, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres 

korespondencyjny w przypadku Reklamacji listownej, będą przetwarzane przez 

Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji promocyjnej, 

rozpoznania Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestników (art. 6 

ust. 1 lit. a), c) i f) 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), dalej jako: „r. o.d.o.”).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Akcji 

promocyjnej lub rozpatrzenia Reklamacji według zasad określonych w Regulaminie, a po 

tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub 

dla zabezpieczenia roszczeń Organizatora i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami 

Uczestników. 

4. Uczestnik ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych. 

5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 

państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej 

https://www.genway.pl/blog/bon-paliwowy.

2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że jego 

postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane aż do zakończenia 

ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

3. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Akcją promocyjną można kontaktować

się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@genway.pl.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
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Kamera Tiandy TC-C34WP W/E/Y/M/2.8mm 

Kamera Tiandy TC-C34XP W/E/Y/M/2.8mm 


