
REGULAMIN PROMOCJI salonu Multi Design 

„Wszystkie dywany -20%” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Promocji „Wszystkie dywany -20%” (dalej „Promocja”) jest Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z 

siedzibą w Tychach ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000129102, NIP: 646-101-11-86, REGON: 277878877, wysokość kapitału zakładowego 

2.477.760,00 zł (dalej: „Organizator”). 

2. Promocja prowadzona jest wyłącznie w salonie stacjonarnym Multi Design zlokalizowanym w Tychach przy ul. 

Metalowej 4, 43-100 Tychy (dalej: „Salon”). 

3. Promocja trwa od 1 maja do 30 czerwca 2021 r. w dniach i godzinach otwarcia Salonu. 

4. Uczestnikiem Promocji może być konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. 

a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca w rozumieniu Kodeksu cywilnego pełną zdolność do 

czynności prawnych i nabywająca towar w ilościach detalicznych na cele nie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub zawodową; 

b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli zakup towaru nie jest dokonywany w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Uczestnik może wziąć udział w Promocji więcej niż jeden raz. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie 

dobrowolne. 

6. Regulamin Promocji dostępny jest w Salonie oraz na stronie internetowej Salonu tj. www.multidesign.com.pl. 

 

§ 2 

Zasady Promocji 

1. Przez produkty objęte Promocją (dalej: „Produkty Promocyjne”) należy rozumieć wszystkie produkty 

kategorii produktowej dywany, dostępne w ofercie Salonu. 

2. Każdy Uczestnik, który w okresie obwiązywania Promocji dokona zakupu Produktów Promocyjnych, może 

skorzystać z rabatu -20%, naliczanego w punkcie kasowym od ceny określonej na cenówce. 

3. Uczestnik może w ramach Promocji zakupić dowolną ilość Produktów Promocyjnych.  

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i upustami.   

 

§ 3 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych (dalej: RODO), jest: : Multi-

Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Fabrycznej 11, 43-100 Tychy, NIP: 6461011186, wysokość kapitału 

zakładowego: 2 477 760,00 zł, KRS: 0000129102 - Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, zwany dalej: „Organizatorem”. 



2.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach: 

(a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

(b) organizacji, realizacji i rozliczenia Promocji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie 

istotnym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług; 

(c) księgowo-podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

(d) związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, jak również dochodzenia i obrony przed 

roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

(a) osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych; 

(b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych; 

(c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń, a także przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do 

przetwarzania przez administratora danych osobowych. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu 

pierwszym, dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

4. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

(a) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

(b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do jej wycofania w każdym czasie, przy 

czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce 

przed jej wycofaniem; 

(c) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy 

uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie na czas trwania Promocji. 

2. Wszelkie materiały o charakterze promocyjno-reklamowym, które udostępniane są przez Organizatora oraz 

Salon mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowego Regulaminu w czasie trwania Promocji, z 

uwzględnieniem uprawnień uzyskanych przez Użytkowników na dotychczasowych zasadach. 

4. Udział Uczestnika w Promocji oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz akceptuje zawarte w nim 

zasady. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe na skutek problemów technicznych 

bądź regulacji prawnych w czasie trwania pandemii, które uniemożliwiają udział w Promocji. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa polskiego. 


