
Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą: 
„Kup dowolny robot planetarny Prospero na naszej stronie internetowej, a w zamian otrzymasz za darmo 

dodatkową misę o wartości 299,00 zł”. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod

nazwą „„Kup dowolny robot planetarny Prospero na naszej stronie internetowej, a w zamian otrzymasz za

darmo dodatkową misę o wartości 299,00 zł” (dalej: „Akcja”).

2. Organizatorem Akcji jest De’Longhi Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, 02-785

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000332338, NIP:

5252457842, REGON: 141928974, kapitał zakładowy 50.000 PLN (dalej: „Organizator”).

3. Obsługę Akcji i czynności techniczno-organizacyjne związane z jej realizacją wykonuje na zlecenie

Organizatora Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach przy

Alei Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Polska), Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000672821, NIP: 6342892878, REGON: 367003630, (dalej: „Agencja”).

§ 2  WARUNKI AKCJI

1. W ramach Akcji Organizator przekaże Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w niniejszym 
Regulaminie, misę do robota planetarnego PROSPERO o wartości 299,99 zł (dalej: Misa). Szczegółowy opis 
Misy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem  https://www.kenwoodworld.com/pl-pl/produkty/

kenwood-roboty-kuchenne/przystawki-do-robotow-prospero/misa-do-robotow-prospero

2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik musi zakupić robot planetarny  Prospero marki Kenwood  w sklepie 
internetowym pod adresem: https://www.kenwoodworld.com/pl-pl (dalej: Sklep Internetowy) oraz 

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://silesiapromotion.pl/kenwood-formularz-

konkursowy/  zgodnie z niniejszym Regulaminem. Akcja dotyczy wyłącznie robotów planetarnych Prospero 
marki Kenwood , których modele zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Akcją objęty jest zakup robota planetarnego Prospero dokonany od dnia 01.02.2022r. Za dzień zakupu 
robota planetarnego Prospero uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na paragonie fiskalnym lub 
fakturze VAT.

4. Akcja prowadzona jest do dnia 31.08.2022r. lub do wyczerpania ilości Mis objętych Akcją.

5. Liczba Mis objęta Akcją jest ograniczona do 250 sztuk.

6. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora: 

https://www.kenwoodworld.com/pl-pl 
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§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności

prawnych, będące konsumentami tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Akcji wyłącznie we własnym imieniu i tylko jednokrotnie.

Niedozwolone jest zamieszczanie recenzji lub dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób.

3. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i dobrowolne.

4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku

z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, pracownicy Agencji, pracownicy sklepu internetowego

www.kenwood.pl, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich

uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

a także osoby pozostające w związkach partnerskich. Jako pracowników Organizatora, Agencji oraz sklepu

internetowego rozumie się wszelkie osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz tych podmiotów

niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej taka praca lub usługi są świadczone.

§ 4 WYSYŁKA MISY

1. Wysyłka Misy zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od otrzymania Zgłoszenia.

2. Misa zostanie wysłana  przesyłką kurierską na adres Uczestnika podany w Zgłoszeniu.

3. Wypłata wartości Misy w gotówce jest niemożliwa.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Akcji:

1) listem poleconym na adres: Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w

Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice, Polska lub

2) drogą elektroniczną na adres reklamacje.kenwood@silesiapromotion.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny i/lub adres e-mail Uczestnika oraz

opis powodu reklamacji wraz z treścią żądania reklamacyjnego.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  Organizator

rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik

zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji, chyba że Uczestnik

wyraźnie wskazał w reklamacji inny sposób komunikacji.

4. Złożenie reklamacji jest dobrowolne i w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dochodzenia

roszczeń na drodze postępowania sądowego. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania

sądowego przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego

opisanego w Regulaminie.
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§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem podanych danych osobowych jest De’Longhi Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy

ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod

numerem KRS: 0000332338, NIP: 5252457842, REGON: 14192897400000, kapitał zakładowy 50.000 PLN.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z  Administratorem

za pośrednictwem poczty e-mail: infoprivacy.polska@delonghigroup.com lub listownie na adres De’Longhi

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Akcji.

4. Na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Akcji mogą być przetwarzane dane osobowe Uczestników: imię,

nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres.

5. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celach (dalej: „Cele przetwarzania”):

1) organizacji, przeprowadzenia i promocji Akcji, przesłania Uczestnikom Mis (podstawę przetwarzania stanowi

art. 6 ust. 1 lit. 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 (dalej: „RODO") -  gdzie przez prawnie

uzasadniony interes Administratora należy rozumieć umożliwienie wzięcia udziału w Akcji oraz wysłanie

Misy),

2) spełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w

szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzialności cywilnej (podstawę przetwarzania

stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami realizowanymi w ramach Akcji (podstawę

przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f RODO - gdzie przez prawnie uzasadniony interes

Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń),

4) statystycznym (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f RODO - gdzie przez

prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć potrzebę posiadania informacji statystycznych

o działaniach przez niego prowadzonych, co pozwala Administratorowi na usprawnienie prowadzonych przez 

niego działań).

6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania.

Następnie dane Uczestników będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na

Administratora przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi

odpowiedzialności cywilnej.

7. Organizator jako Administrator danych osobowych, na podstawie odrębnej umowy powierzył przetwarzanie

danych osobowych Uczestników Agencji tj. Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

z siedzibą w Katowicach (adres: Aleja Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice) wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672821, NIP 6342892878, REGON 367003630.

8. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w  imieniu

Administratora, m.in. dostawcy usług IT, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy



teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi mediowe,  kurierskie, logistyczne, doradcze, w tym prawne 

w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami przetwarzania. 

9. Dane osobowe Uczestników mogą także zostać udostępnione innym spółkom wchodzącym w  skład Grupy

De’Longhi do celów związanych z wykonywaniem działalności oraz weryfikacji celów wskazanych powyżej i

mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w takim przypadku De'Longhi przyjmie

odpowiednie zabezpieczenia praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami  RODO).

10. Uczestnikom przysługuje prawo do:

1) informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

2) dostępu do danych osobowych,

3) uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych Administratorowi,

4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

5) żądania sprostowania danych osobowych,

6) żądania usunięcia danych osobowych,

7) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

8) sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

9) wycofania zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym

wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

10) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

11. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego :się ochroną

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości o

treści „REZYGNACJA” wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika na adres e-mail:

biuro@silesiapromotion.pl.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://silesiapromotion.pl/kenwood-

formularz-konkursowy/ _ przez cały czas trwania Akcji oraz przez okres trzydziestu dni od dnia jego

zakończenia. 

3. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie

charakter informacyjny.

4. Wszelkie informacje na temat Akcji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 22 123 04 00.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
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Załącznik nr 1 – Lista Modeli Robotów Planetarnych Prospero objęta Akcją: 

1. KHC29.J0SI
2. KHC29.H0WH
3. KHC29.J0WH
4. KHC29.P0SI
5. KHC29.W0SI
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