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REGULAMIN PROMOCJI „LATO Z VALVEX” 
 

 
Definicje 

 
1. Promocja – sprzedaż premiowa produktów Organizatora, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym 
regulaminie.  

2. Organizator - VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie 34-240 przy ul. Nad Skawą 2, NIP 735-00-24-499, REGON 490399956, 

3. Produkt – wytypowane produkty Organizatora objęte programem promocji, dostępne w sklepach partnerskich. Listę produktów 
promocyjnych zawiera Załącznik nr 1 regulaminu. 

4. Uczestnik - osoba fizyczna, będąca konsumentem zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która zakupiła produkt Organizatora na 
warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zaakceptowała i spełnia warunki uczestnictwa w promocji zgodnie z 
postanowieniami niniejszego regulaminu.  

5. Partner – dystrybutor produktu, u którego Uczestnik będzie mógł nabyć Produkt, z którym związana będzie możliwość skorzystania 
z programu promocji, tj. sklepy detaliczne (z wyłączeniem marketów budowlanych), salony łazienkowe, placówki sprzedaży 
detalicznej autoryzowanych dystrybutorów VALVEX S.A. 

6. Adres e-mail – adres mailowy promocje@valvex.com za pośrednictwem którego Uczestnik wysyła zgłoszenie promocyjne na 
potrzeby skorzystania z programu promocji. 

7. Regulamin – niniejszy regulamin promocji określający warunki uczestnictwa w promocji, czas trwania promocji, sposób 
informowania o promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych promocją.  
 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Promocja umożliwia Uczestnikom otrzymanie nagrody związanej z zakupem Produktu na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie.  

2. Wartość nagrody w sprzedaży premiowej nie przekracza jednorazowo 100 zł.  

3. Udział Uczestników w promocji jest dobrowolny.  

4. Promocja dotyczy wyłącznie sprzedaży Produktu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach Partnerów oraz innych 

oficjalnych kanałach Partnerów prowadzących sprzedaż detaliczną Produktu Organizatora.  

5. Promocja dotyczy zakupu Produktu w okresie od dnia 01.06.2022 do dnia 30.09.2022 lub do odwołania promocji przez 
Organizatora. 
 

6. Operatorem promocji od strony technicznej oraz podmiotem gromadzącym dane przesyłane przez Uczestników za pomocą  adresu  
e-mail jest VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, NIP 735-00-24-499, REGON 490399956. 
 

 
Zasady korzystania z Promocji 

 

1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest wysłanie zgłoszenia na adres mailowy promocje@valvex.com oraz akceptacja treści 
regulaminu promocji, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia zakupu Produktu.  

2. Zgłaszając się do promocji Uczestnik w treści maila podaje następujące dane:  

2.1. dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko 

2.2. dane teleadresowe: adres wraz z numerem domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz numer telefonu;  

2.3. załącznik w postaci czytelnej kopii dokumentu potwierdzającego zakup (jpg, png, pdf) 

oraz akceptuje Politykę Prywatności i zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych: 

 
✓ zapoznałem(am) się z regulaminem promocji dostępnym na stronie www.valvex.com/lato2022 i akceptuję jego treść 
✓ wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez VALVEX S.A (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO) w celu uczestnictwa w promocji, w szczególności: przeprowadzenia promocji, przyznania i wydania 
nagród oraz w celach związanych z ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym 

✓ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez VALVEX S.A podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na otrzymywanie od VALVEX S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter, 
informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1219 z poźń. zm.) oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO 
(marketing bezpośredni produktów własnych i usług). 
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3. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją treści regulaminu. 
 
4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, 
ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2022 poz. 888) 

 

Nagrody w Promocji 
 

1. Nagrodą w promocji są: zestawy wakacyjne oraz leżaki plażowe, przyznawane za dokonanie zakupów produktów promocyjnych 
wg następujących grup: 

Grupa I 

Baterie łazienkowe z serii: CADIA, DECOR, ESTO, V – NAGRODA I zestaw wakacyjny Valvex (GRA PLAŻOWA TENIS + FRISBEE+ 
KARTY DO GRY + WOREK) 

GRUPA II 

Kolumny i zestawy natryskowe: CARRE, CUBUS, DECOR DIONE, DIYA, LOFT, TUBE – NAGRODA II leżak plażowy. 

Pełną listę produktów promocyjnych zawiera Załącznik nr 1 regulaminu. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest: zakup Produktu w punkcie sprzedaży Partnera, udokumentowanie paragonem/fakturą, 
wysłanie zgłoszenia na adres promocje@valvex.com, otrzymanie informacji zwrotnej od Organizatora o przyznaniu nagrody. 

3. Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody, ani żądać otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę. 

4. Wydanie nagród nastąpi sukcesywnie, lecz nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu informacji zwrotnej od Organizatora o 
przyznaniu nagrody. Nagrody zostaną przekazane przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w zgłoszeniu. 

5. Ilość nagród w promocji jest ograniczona, o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Produkty zakupione w czasie Promocji nie podlegają zwrotowi.  

7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji odmówić uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (np. dokonywania fikcyjnych zakupów promocyjnych, 
dokonywania zwrotów sprzedanych produktów itp.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdzającego dokonanie 
naruszeń. 

8. Promocja podlega sumowaniu, co oznacza, że jeden Uczestnik może ubiegać się o kilka nagród w promocji. 
 

9. Przedmiotowa promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
 
10. W przypadku konsumentów wartość nagród, stanowiących nagrodę w sprzedaży premiowej, jest zwolniona od podatku 
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 1128).  
 

 
Reklamacje związane z programem promocji 

 
1. Reklamacje związane z promocją należy zgłaszać Organizatorowi z dopiskiem „promocja LATO Z VALVEX” w formie:  

1.1. elektronicznej na adres: promocje@valvex.com 

1.2. pisemnej na adres: VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie 34-240 przy ul. Nad Skawą 2;  
 

2. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji i niezwłocznie poinformuje o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji, w takiej formie, w jakiej reklamacja została zgłoszona. 
  

 
Dane osobowe 

 
1. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z promocji.  

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w komentarzach, jest VALVEX S.A z siedzibą w Jordanowie. 
Dane osobowe przekazane VALVEX przez Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji promocji oraz w celach marketingowych. 
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
administratora danych.  

4. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.  

5. Uczestnik, który wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przestaje być Uczestnikiem programu promocji. 
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6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: 
politykaprywatnosci@valvex.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. 

8. Uczestnik ma prawo: 

a. dostępu do podanych danych w związku z udziałem w promocji ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych mu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub 
na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Uczestnik ma prawo przesłać te dane innemu 
administratorowi danych, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

9. Uczestnik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wycofanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:politykaprywatnosci@valvex.com lub pocztą tradycyjną na 
adres: VALVEX Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, adres: ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów 

10. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają procesowi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym 
profilowaniu. 

 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Treść regulaminu oraz wymienionych w nim Załączników będzie dostępna na stronie internetowej www.valvex.com/lato2022 

2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują, ani nie 
uzupełniają reguł przewidzianych w niniejszym regulaminie.  

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „LATO Z VALVEX”. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, bez podania przyczyny. 
Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji "LATO Z VALVEX" 

 

KOD 
PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU 

  GRUPA I 

2414200 ESTO Bateria umywalkowa stojąca z automatycznym korkiem spustowym 

2414210 ESTO Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2414260 ESTO Bateria umywalkowa podtynkowa 

2414220 ESTO Bateria wannowa ścienna 

2414250 ESTO Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 

2414270 ESTO Bateria podtynkowa z przełącznikiem ceramicznym 3-funkcyjnym 

2414230 ESTO Bateria natryskowa ścienna 

2414240 ESTO Bateria podtynkowa natryskowa 

2414300 
ESTO BLACK Bateria umywalkowa stojąca z automatycznym korkiem 
spustowym 

2414310 ESTO BLACK Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2414360 ESTO BLACK Bateria umywalkowa podtynkowa  

2414320 ESTO BLACK Bateria wannowa ścienna 

2414350 ESTO BLACK Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 

2414370 ESTO BLACK Bateria podtynkowa z przełącznikiem ceramicznym 3-funkcyjnym 

2414330 ESTO BLACK Bateria natryskowa ścienna 
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KOD 
PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU 

2414340 ESTO BLACK Bateria podtynkowa natryskowa 

2419200 V Bateria umywalkowa stojąca z automatycznym korkiem spustowym 

2419210 V Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2419260 V Bateria umywalkowa podtynkowa 

2419220 V Bateria wannowa ścienna 

2419250 V Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 

2419270 V Bateria podtynkowa z przełącznikiem ceramicznym 3-funkcyjnym  

2419230 V Bateria natryskowa ścienna 

2419240 V Bateria podtynkowa natryskowa 

2419300 V BLACK Bateria umywalkowa stojąca z automatycznym korkiem spustowym 

2419310 V BLACK Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2419360 V BLACK Bateria umywalkowa podtynkowa 

2419320 V BLACK Bateria wannowa ścienna 

2419350 V BLACK Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 

2419370 V BLACK Bateria podtynkowa z przełącznikiem ceramicznym 3-funkcyjnym 

2419330 V BLACK Bateria natryskowa ścienna 

2419340 V BLACK Bateria podtynkowa natryskowa 

2412300 CADIA Bateria umywalkowa stojąca z automatycznym korkiem spustowym 

2412310 CADIA Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2412320 CADIA Bateria wannowa ścienna 

2412330 CADIA Bateria natryskowa ścienna 

2412400 
CADIA BRONZE Bateria umywalkowa stojąca z automatycznym korkiem 
spustowym 

2412410 CADIA BRONZE Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2412420 CADIA BRONZE Bateria wannowa ścienna 

2412430 CADIA BRONZE Bateria natryskowa ścienna 

2420600 DECOR Bateria umywalkowa stojąca 

2420610 DECOR Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2420620 DECOR Bateria wannowa z akcesoriami 

2420630 DECOR Bateria natryskowa z akcesoriami 

2420650 DECOR BLACK Bateria umywalkowa stojąca 

2420660 DECOR BLACK Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2420670 DECOR BLACK Bateria wannowa z akcesoriami 

2420680 DECOR BLACK Bateria natryskowa z akcesoriami 

2420700 DECOR BLACK/GOLD Bateria umywalkowa stojąca 

2420710 DECOR BLACK/GOLD Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka 

2420720 DECOR BLACK/GOLD Bateria wannowa z akcesoriami 

2420730 DECOR BLACK/GOLD Bateria natryskowa z akcesoriami 

  GRUPA II 

2420750 DECOR Zestaw natryskowy z baterią natryskową 

2420760 DECOR BLACK Zestaw natryskowy z baterią natryskową 

2456320 LOFT Zestaw natryskowy z wylewką wannową 

2456330 LOFT BLACK Zestaw natryskowy z wylewką wannową 

2455670 LOFT GOLD Zestaw natryskowy z baterią natryskową 

2455740 LOFT Zestaw natryskowy z baterią natryskową 

2455750 LOFT BLACK Zestaw natryskowy z baterią natryskową 

2447190 DIYA Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną 

2447120 DIYA BLACK Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną 
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KOD 
PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU 

2447140 CUBUS Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną 

2447130 CUBUS BLACK Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną 

2449980 CARRÉ Zestaw natryskowy podtynkowy 

2448850 CARRÉ BLACK Zestaw natryskowy podtynkowy 

2455790 CARRÉ GOLD zestaw natryskowy podtynkowy 

2449990 DIONE Zestaw natryskowy podtynkowy 

2448860 DIONE BLACK Zestaw natryskowy podtynkowy 

2455700 TUBE Zestaw natryskowy z baterią natryskową 

 


