
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„OSZCZĘDNOŚĆ W RĘKACH INTUICYJNEJ TECHNOLOGII” 

(dalej: „Regulamin”) 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej „Oszczędność w rękach intuicyjnej technologii” (zwanej 
dalej „Promocją”), jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góralskiej 3, 60-
623 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w 
wysokości 100.000,00 zł, o numerze NIP: 7792183071, REGON: 634370884 (zwana dalej 
„Organizatorem”). 

1.2. Organizator działa na zlecenie Whirlpool Polska Appliances spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000597710, o kapitale zakładowym 210.648.000,00 PLN, NIP: 5223052427, 
REGON: 363626103 (zwanej dalej „Whirlpool Polska”). 

1.3. Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora 
w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

1.4. Promocja 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. 

1.5. Promocja trwa od dnia 3 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania puli 
nagród, zgodnie z pkt 3.3. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze) – jest 
to okres, w którym należy dokonać zakupu produktu promocyjnego (dalej: „okres sprzedaży 
promocyjnej”). Zgłoszenia do Promocji przyjmowane są od dnia 3 października 2022 roku do dnia 
14 stycznia 2023 roku (dalej: „czas trwania Promocji”). Czynności związane z wydawaniem nagród 
i rozpatrywaniem reklamacji zostaną zakończone do dnia 7 kwietnia 2023 roku.  

1.6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach 
detalicznych i internetowych wskazanych w pkt 2.2. Regulaminu. 

1.7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): 
Organizatora, Whirlpool Polska Appliances oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby 
biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji. Przez członków rodziny, o których mowa 
powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, 
kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku 
przysposobienia.  

1.8. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, współwłaściciele, wspólnicy lub osoby zatrudnione 
w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach, prowadzących 
sprzedaż produktów Whirlpool Polska Appliances oraz członkowie ich rodzin. Przez członków 
rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, 
rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem 
pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 

1.9. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które dla 
celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w charakterze konsumentów 
zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, kupują od profesjonalnych podmiotów działających na 



rynku polskim produkty objęte Promocją, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu (dalej: 
„Uczestnicy”).  

1.10. Strona internetowa Promocji dostępna jest pod adresem whirlpool-promocja.pl (dalej: „Strona 
Promocji”). 

1.11. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego 
prowadzonego przez polski bank i w polskiej walucie (PLN), który to rachunek jest niezbędny 
w celu wydania nagrody pieniężnej przez Organizatora. W przypadku Uczestników, którzy na dzień 
wydania nagrody nie będą posiadali ww. rachunku bankowego, nagroda przyznana takim 
Uczestnikom nie podlega wydaniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminu, lecz 
Organizator wyda takim Uczestnikom nagrody w indywidualnie uzgodnionym trybie (np. poprzez 
przekaz pocztowy). W takim przypadku Organizator może potrącić z wartości nagrody ewentualne 
dodatkowe koszty poniesione przez Organizatora w celu jej wydania (np. koszty wykonania 
przekazu pocztowego), które jednak nie będą przekraczać bezpośrednich oraz uzasadnionych 
rynkowo kosztów związanych z wydaniem nagrody w inny sposób niż poprzez przelew na 
rachunek bankowy. 

1.12. W przypadku wyczerpania się puli nagród w Promocji i zakończenia Promocji Organizator nie 
będzie przyjmował nowych zgłoszeń od Uczestników. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

2.1. Promocją objęte są wybrane modele pralek i suszarek marki „WHIRLPOOL” wskazane w Załączniku 
nr 1, które są dostępne w momencie dokonywania zakupu w sklepach, które biorą udział w 
Promocji (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). 

2.2. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione bezpośrednio od Whirlpool Polska 
Appliances poprzez stronę www.whirlpool.pl lub w sklepach stacjonarnych sieci: EURO RTV AGD, 
Media Expert, Media Markt, Neonet i w sklepach internetowych: euro.com.pl, mediaexpert.pl, 
madiamarkt.pl, neonet.pl (dalej: „Sklepy”).  

2.3. W Promocji nie zostanie uwzględniony zakup Produktów Promocyjnych dokonany w innym 
punkcie sprzedaży niż Sklep.  

2.4. Promocja polega przyznaniu nagrody Uczestnikowi, który spełni łącznie wszystkie następujące 
czynności: 

2.4.1. w okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od 3 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, z 
zastrzeżeniem pkt 3.1-3.3. Regulaminu, zakupi jednorazowo (tzn. na jednym dowodzie 
zakupu) w Sklepie zestaw dwóch dowolnych Produktów Promocyjnych wskazanych w 
Załączniku nr 1 składający się z pralki oraz suszarki o łącznej wartości przynajmniej 3.500,00 
zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.; 

2.4.2. zachowa paragon fiskalny albo fakturę VAT wystawioną osobie fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej (bez NIP nabywcy) otrzymany w związku dokonaniem zakupu 
Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.4.1. Regulaminu; 

2.4.3. zgłosi Organizatorowi zakup ww. Produktów Promocyjnych w ciągu 14 dni od jego 
dokonania, jednak nie później niż do dnia 14 stycznia 2023 roku, poprzez przesłanie 
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na Stronie Promocji, 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.5.-2.7. Regulaminu (dalej: „formularz 
zgłoszeniowy”). 

2.5. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące informacje:  

2.5.1. imię i nazwisko Uczestnika, 

2.5.2. numer telefonu komórkowego Uczestnika; 
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2.5.3. adres e-mail Uczestnika; 

2.5.4. numer rachunku bankowego Uczestnika, na który ma zostać wypłacona nagroda; 

2.5.5. informacje o zakupionych Produktach Promocyjnych w postaci: modeli Produktów 
Promocyjnych, numerów seryjnych Produktów Promocyjnych, daty zakupu Produktów 
Promocyjnych wynikającą z dowodu zakupu, o który mowa w pkt 2.4.2. Regulaminu; 

2.5.6. załączniki w postaci plików .pdf, .jpg, .png zawierających: 

2.5.1.1. czytelne zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktów Promocyjnych, o którym 
mowa w pkt 2.4.2. Regulaminu – paragonu fiskalnego lub faktury VAT 
wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (bez NIP 
nabywcy) oraz 

2.5.1.2. widoczne i czytelne zdjęcie przedstawiające numery seryjne zakupionych 
Produktów Promocyjnych. 

2.6. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji oraz Informacją o Ochronie Prywatności Whirlpool 
Polska Appliances i akceptacji ich postanowień. Podanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w Promocji. W ramach formularza 
zgłoszeniowego Uczestnik może wyrazić również zgodę na otrzymywanie komunikatów 
marketingowych dotyczących oferty Whirlpool. Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne i nie 
wpływa na możliwość wzięcia udziału w Promocji. 

2.7. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze 
stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji. 

2.8. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma informację zwrotną od Organizatora 
o wpływie zgłoszenia niezwłocznie po jego odebraniu przez Organizatora. 

2.9. Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpływu zgłoszenia wiadomością na swój adres e-mail podany 
w formularzu zgłoszeniowym. W razie braku otrzymania ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem dzwoniąc na infolinię pod numerem: 801 
335 336 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00, koszt 
połączenia zgodny z taryfą operatora) lub wysyłając wiadomość na adres info@whirlpool-
promocja.pl celem weryfikacji, czy nie jest wymagane ponowne przesłanie zgłoszenia. Otrzymanie 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Organizatora nie oznacza, że zgłoszenie nie zawiera błędów 
lub braków, jak również nie stanowi potwierdzenia przyznania prawa do nagrody w Promocji. 

2.10. Uczestnik może zgłosić w Promocji zakup tylko jednego zestawu Produktów Promocyjnych i 
w związku z tym otrzymać w niej tylko jedną nagrodę.  

2.11. Jeden (ten sam) dowód zakupu może być podstawą do przesłania tylko jednego zgłoszenia, nawet 
jeśli potwierdza zakup więcej niż jednego zestawu Produktów Promocyjnych. W przypadku, gdy 
ten sam dowód zakupu zostanie zgłoszony do Promocji po raz kolejny (przez tego samego lub 
innego Uczestnika) Organizator uwzględni w Promocji tylko pierwsze zgłoszenie, które zostało 
przesłane na podstawie tego dowodu zakupu.  

2.12. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania nagrody w Promocji na 
podstawie formularza zgłoszeniowego i skanu dowodu zakupu.  

2.13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zakupu w ciągu 14 dni od 
otrzymania zgłoszenia, w szczególności w sytuacji podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do tego, 
czy zgłoszony dowód zakupu jest autentyczny (nie jest podrobiony i potwierdza rzeczywistą 
sprzedaż Produktów Promocyjnych) lub gdy z załączonego zdjęcia lub skanu dowodu zakupu 
Organizator nie jest w stanie odczytać i potwierdzić wszystkich informacji niezbędnych do 
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zweryfikowania dowodu zakupu jako prawidłowego w rozumieniu Regulaminu. W takiej sytuacji 
Uczestnik może zostać zobowiązany: 

2.13.1. na wezwanie Organizatora udostępnić oryginał dowodu zakupu Produktów Promocyjnych 
zgłoszonych do Promocji zgodnie z przesłanym formularzem zgłoszeniowym. Jeśli na 
wezwanie Organizatora Uczestnik w ciągu 7 dni od wezwania nie przekaże Organizatorowi 
odpowiedniego dokumentu zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie 
prawo wykluczenia danego Uczestnika z Promocji oraz do niewydania mu nagrody, 

2.13.2. na wezwanie Organizatora przesłać zdjęcie/zdjęcia zainstalowanych Produktów 
Promocyjnych zgłoszonych do Promocji poprzez poprawnie wypełniony formularz 
zgłoszeniowy. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik w ciągu 14 dni od otrzymania 
wezwania nie przekaże Organizatorowi ww. zdjęcia/zdjęć zgodnie z powyższymi 
zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Promocji 
oraz do niewydania mu nagrody. 

2.14. Na potrzeby Promocji przyjmuje się, że różne osoby posługujące się tym samym numerem 
telefonu komórkowego i numerem rachunku bankowego, są jednym i tym samym Uczestnikiem. 

3. NAGRODY 

3.1. W Promocji przewidziano dla każdego Uczestnika nagrodę pieniężną wydawaną w formie 
przelewu bankowego, której wartość ustalona będzie w następujący sposób: 

3.1.1. jeśli wartość zestawu Produktów Promocyjnych zakupionych przez Uczestnika wyniosła 
łącznie nie mniej niż 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto, ale 
nie więcej niż 5.499,99 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 
99/100) brutto, Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100); 

3.1.2. jeśli wartość zestawu Produktów Promocyjnych zakupionych przez Uczestnika wyniosła 
łącznie nie mniej niż 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto, 
Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 

3.2. Poprzez „wartość zestawu” należy rozumieć koszt, jaki Uczestnik faktycznie poniósł w związku z 
zakupem Produktów Promocyjnych (ostatecznie zapłaconą cenę wynikającą z dowodu zakupu). 
Oznacza to, że jeśli Uczestnik dokonując zakupu zestawu Produktów Promocyjnych skorzystał 
dodatkowo z innej oferty promocyjnej (np. czasowej obniżki cenowej, czy rabatu udzielonego w 
związku z zakupem większej liczby produktów w Sklepie) w wyniku czego, cena za zestaw lub za 
poszczególne Produkty Promocyjne została obniżona, wówczas przy przyznawaniu nagrody w 
Promocji Organizator bierze pod uwagę ostateczną kwotę, jaką Uczestnik zapłacił za zakup 
zestawu Produktów Promocyjnych, tj. cenę po udzielonych rabatach, a nie wartość zestawu 
Produktów Promocyjnych ustaloną na podstawie cen regularnych tych produktów 
obowiązujących w Sklepie.  

Przykład: Uczestnik wybrał w Sklepie zestaw Produktów Promocyjnych za łączną kwotę 3.800 zł. 
Sprzedawca przy dokonywaniu płatności zaoferował Uczestnikowi dodatkowo 10% rabatu na 
ten zakup (zestaw). Uczestnik skorzystał z oferty sprzedawcy, w efekcie czego ostatecznie za 
zestaw Produktów Promocyjnych zapłacił 3.420 zł. W takiej sytuacji Uczestnik nie jest 
uprawniony do zgłoszenia udziału w Promocji i otrzymania w niej nagrody, ponieważ nie spełnił 
warunku zakupowego, o którym mowa w pkt 2.4.1. Regulaminu, tj. łączna cena zapłacona za 
zakup zestawu Produktów Promocyjnych nie wyniosła co najmniej 3.500 zł. 

3.3. W Promocji przewidziano łącznie kwotę w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 
00/100) przeznaczoną do wydania na nagrody. 



Po wyczerpaniu ww. kwoty przeznaczonej na nagrody Promocji ulega zakończeniu, a Uczestnicy, 
którzy zgłosili udział w Promocji później niż Uczestnik, który otrzymał ostatnią nagrodę nie są 
uprawnieni do otrzymania nagrody. W przypadku wyczerpania ww. kwoty przeznaczonej na 
nagrody w Promocji, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników o zakończeniu Promocji 
za pośrednictwem Strony Promocji. W związku z tym, przed przystąpieniem do udziału w 
Promocji Uczestnicy mają możliwość i powinni zweryfikować za pośrednictwem Strony Promocji, 
czy Promocja nadal trwa.  

 

3.4. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki przewidziane w 
Regulaminie, w tym zwłaszcza zakupią Produkty Promocyjne i zgłoszą swój udział w Promocji 
zgodnie z pkt. 2.1-2.13. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 3.3. Regulaminu. 

3.5. Na potrzeby weryfikacji, który Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nagrody w Promocji 
przyjmuje się następujące zasady: 

3.5.1. na potrzeby ustalenia, które zgłoszenie wpłynęło wcześniej przyjmuje się datę wpływu 
formularza zgłoszeniowego do Organizatora (wpływ do elektronicznego systemu odbioru 
zgłoszeń Organizatora); 

3.5.2. jeżeli dwa lub więcej formularzy zgłoszeniowych wpłynęło do Organizatora tego samego 
dnia o tej samej godzinie przyjmuje się, że wcześniej wpłynęło zgłoszenie, do którego 
załączono dokument potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych z wcześniejszą datą 
i godziną, a Uczestnik, który przesłał to zgłoszenie uzyska prawo do otrzymania nagrody; 

3.5.3. jeżeli dane zgłoszenie jest niepełne, zawiera błędy lub nieprawidłowości, za datę wpływu 
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę przesłania przez 
Uczestnika niezbędnych uzupełnień, poprawek lub wyjaśnień. 

3.6. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydawane 
w związku ze sprzedażą premiową. 

3.7. Na weryfikację zgłoszenia Produktu Promocyjnego Organizator ma 14 dni od dnia przesłania 
zgłoszenia przez Uczestnika, tzn. formularza zgłoszeniowego spełniającego wszelkie warunki 
określone w Regulaminie.  

3.8. Jeżeli Uczestnik przesłał formularz wypełniony nieprawidłowo, jednak prawidłowo podał adres e-
mail lub numer telefonu, Organizator w najbliższy dzień roboczy wezwie w Uczestnika do 
uzupełnienia braków kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego w formularzu adres e-
mail lub numer telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora brakujących danych w ciągu 
kolejnych 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Organizatora w formie e-mail prośby 
o uzupełnienie lub od dnia rozmowy telefonicznej, traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda 
pozostaje własnością Organizatora.  

3.9. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany 
przez Uczestnika zgodnie z pkt. 2.5.4. Regulaminu, w terminie 30 dni od daty pozytywnej 
weryfikacji przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika zgłoszenia. 

 

3.10. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo 
do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania Nagród. 

3.11. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa 
do uzyskania nagrody, na osoby trzecie. 



3.12. W sytuacji zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego, na podstawie którego została wydana 
nagroda w Promocji (z wyłączeniem sytuacji, kiedy zwrot nastąpił w związku ze zgłoszoną 
reklamacją z tytułu rękojmi lub gwarancji), Uczestnik traci prawo do wydanej mu nagrody i 
zobowiązany jest zwrócić tę nagrodę Organizatorowi. 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym 
z dopiskiem „Oszczędność w rękach intuicyjnej technologii - reklamacja” na adres Organizatora 
(Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) lub mailowo na adres info@whirlpool-
promocja.pl nie później niż do dnia 27 marca 2023 roku. O zachowaniu terminu składania 
reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. 

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji (jeśli 
reklamacja została przesłana listownie), numer telefonu komórkowego i adres e-mail, jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez 
Organizatora. 

4.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem lub mailem wysłanym na adres 
podany w reklamacji, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Whirlpool Polska Appliances sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa. Dane przetwarzane będą w 
celu przeprowadzenia Promocji „Oszczędność w rękach intuicyjnej technologii”. Więcej informacji 
o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajduje się 
w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie 
Organizatora oraz na Stronie Promocji w terminie od 3 października 2022 roku do 7 kwietnia 2023 
roku. 

6.2. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne 
w punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych, na stronie whirlpool-promocja.pl oraz za 
pośrednictwem infolinii pod numerem 801 335 336 od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9:00 do 17:00 (koszt połączenia według taryfy operatora). Za dni robocze w rozumieniu 
Regulaminu uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, 
a w szczególności: 

6.3.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym 
zachowaniem w interesy osób trzecich; 

6.3.2. prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania 
Promocji, w tym zwłaszcza nie dokonali zakupu Produktu Promocyjnego dla własnych 
celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (np. do 
wykorzystania we własnym gospodarstwie domowym); 
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6.3.3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub 
Whirlpool Polska. 

6.4. W związku z przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w pkt 6.3. 
Regulaminu Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności 
zmierzających do usunięcia podejrzeń o udział danego Uczestnika w Promocji z naruszeniem 
Regulaminu. W tym celu Organizator może zwłaszcza zobowiązać Uczestnika do przedstawienia 
dowodów udziału w Promocji oraz uzyskania w niej prawa do nagrody zgodnie z zasadami 
Regulaminu. 

6.5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie 
trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych 
przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez 
zamieszczenie zmian w Regulaminie, ich publikację na Stronie Promocji oraz wiadomość e-mail 
wysłaną na adresy podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym. Do sytuacji, w których 
Organizator może dokonać zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji zalicza się zwiększenie 
wartości albo liczby nagród w Promocji. 

6.6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym 
czasie poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres siedziby Organizatora lub własnoręcznie 
podpisane oświadczenie przesłane w formie skanu na adres email info@whirpool-promocja.pl. 

6.7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 

LISTA PRODUKTÓW PREMIOWANYCH W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  

„OSZCZĘDNOŚĆ W RĘKACH INTUICYJNEJ TECHNOLOGII” 

 

Model Kategoria 

FFT M22 9X2 PL SUSZARKA 

FFT M22 8X2B PL SUSZARKA 

ST U 82 EU SUSZARKA 

FFT M22 9X2WS PL SUSZARKA 

FFT M22 9X2B PL SUSZARKA 

ST U 92X EU SUSZARKA 

FFT M22 9X2BS PL SUSZARKA 

ST U 92E EU SUSZARKA 

FFT D 8X3WS PL SUSZARKA 

FFTE D 9X3B PL SUSZARKA 

FFT D 9X3BX PL SUSZARKA 

FFT D 9X3WSBS PL SUSZARKA 

FFT M11 8X3BY PL SUSZARKA 

FFT M11 9X3WSY PL SUSZARKA 

FFT D 9X3SBS PL SUSZARKA 

W6 D84WB EE SUSZARKA 

W6 D94WB EE SUSZARKA 

W7 D94WB PL SUSZARKA 

W7 D94WR PL SUSZARKA 

W7 D93SB PL SUSZARKA 

FFB 8458 BV PL PRALKA 

FFB 8469 BV PL PRALKA 

FFB 9258 SV PL PRALKA 

FFB 8258 BV PL PRALKA 



FFB 8258 BSV PL PRALKA 

FFB 9458 BSV PL PRALKA 

FFB 9469 BSV PL PRALKA 

FFD 9458 BSV PL PRALKA 

FFDSL 9458 WSBSV PL PRALKA 

FFD 9458 BV EE PRALKA 

FFB 10469 BV EE PRALKA 

FFD 9458 BCV PL PRALKA 

FFD 9469 BCV PL PRALKA 

FFD 10469 BCV EE PRALKA 

FFD 11469 BV EE PRALKA 

FFD 9458 SBSV EU PRALKA 

W6 W845WB PL PRALKA 

W6 W045WB EE PRALKA 

W6X W845WB EE PRALKA 

W6 W945SB PL PRALKA 

W7 W945WB PL PRALKA 

W8 W046WR PL PRALKA 

W7X W845WB EE PRALKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU PROMOCJI 
„OSZCZĘDNOŚĆ W RĘKACH INTUICYJNEJ TECHNOLOGII” 

(dalej: Promocja) 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania promocji 
„Oszczędność w rękach intuicyjnej technologii” („Promocja”) jest Whirlpool Polska Appliances Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa.  

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, czyli Whirlpool 
Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, napisz e-mail na adres: 
data_protection_emea@whirlpool.comlub wyślij list na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z 
o.o., ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych.  

3. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Promocja przetwarzane są w celu przeprowadzenia 
Promocji i realizacji postanowień jej regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych 
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych jaki ma w tym, aby 
poprzez organizacje Promocji promować swoje produkty.  

4. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. 
administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. 
W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i 
promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności 
profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub 
wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w 
celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora 
danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.  

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę Twój adres e-mail lub numer telefonu będą 
wykorzystywane w celu wysyłania do Ciebie wiadomości zawierających ofertę handlową 
administratora Twoich danych.  

5. Ewentualnie przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów 
marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie udzielonej 
przez Ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnej chwili 
wysyłając list na adres na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 
Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych lub napisz e-mail na adres: 
data_protection_emea@whirlpool.com 

6. Poddanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji, w tym zwłaszcza 
do otrzymania nagrody lub złożenia reklamacji. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem 
możliwości wzięcia udziału w Promocji, w tym uzyskania i wydania nagrody w Promocji lub 
rozpatrzenia złożonej reklamacji.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po jej zakończeniu również 
przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa. W 
przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego 
danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia 
i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.  

8. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator (agencja Albedo 
Marketing sp. z o.o.), któremu administrator zlecił obsługę organizacyjną Promocji i który 
przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy 
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których organizator przeprowadza Promocję i wydaje przewidzianej w nim nagrody, np. firmy 
kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe 
itp., jak również podmioty z grupy kapitałowej, do której należy spółka Whirplool Polska Apliances 
sp. z o.o.  

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do 
przeprowadzenia Promocji. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych 
podmiotom trzecim. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, 
dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają 
Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).  

9. Możemy również ujawniać dane osobowe Uczestników Promocji oraz użytkowników strony 
internetowej Promocji:  

a) spółkom z Grupy Whirlpool z siedzibą w państwach znajdujących się w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym („EOG”) i poza EOG;   

b) naszym starannie dobranym dostawcom zewnętrznym z siedzibą w EOG i poza EOG, takim 
jak operatorzy centrów obsługi telefonicznej, spedytorzy, dostawcy usług lub technicy 
przydzieleni do pomocy i inni dostawcy działający w naszym imieniu jako odpowiednio 
wyznaczone podmioty przetwarzające dane w celach opisanych w niniejszej informacji; 
innym podmiotom zewnętrznym w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja lub 
sprzedaż aktywów.  

W powyższych przypadkach spółki te muszą przestrzegać naszych wymogów w zakresie ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych 
do żadnych innych celów.  

Ilekroć dochodzi do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza EOG, trafią one 
tam standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie 
danych osobowych, a więc:  

a) do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że 
zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo  

b) w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że 
obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony 
prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane 
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską  

10. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 
chwili. Twoje prawa obejmują:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych   
b) prawo do poprawiania danych   
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych   
d) prawo do żądania usunięcia danych   
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych   
Prawa, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail 
data_protection_emea@whirlpool.com lub list na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., 
ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych.  
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11. Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 
roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia 
powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za 
naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.  

12. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, 
gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku 
dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już 
nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail 
data_protection_emea@whirlpool.com lub listownie na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z 
o.o., ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych. 
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