
 
 
REGULAMIN OGÓLNY PROMOCJI N!ACE 
 
1. Wyjaśnienie pojęć 
Akcja promocyjna, Promocja ‐ konkurs organizowany przez N!ACE, skierowany do klientów 
Dystrybutorów N!ACE 
Organizator ‐ N!ACE‐ Nexus Automotive Central Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Stawigudzie, ul. 
Jarzębinowa 10, 11‐034 Stawiguda, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000647667, 
posiadająca nr NIP 7393890921, REGON nr 365891140Dystrybutor‐ firma dystrybucyjna powiązana 
umową partnerską z N!ACE 
Dostawca – firma, której towary znajdują się w ofercie Dystrybutora i są promowane w Akcji 
promocyjnej 
Uczestnik – każdy klient Dystrybutora, dokonujący zakupów udokumentowanych fakturą VAT. 
Klient– kontrahent handlowy Dystrybutora, zarejestrowany w jego systemie sprzedażowym, 
Oferta Promocyjna – oferta produktowa Dostawcy, będąca podstawą obliczenia wartości Zakupów. 
Zakupy – wolumen dokonanych transakcji, sporządzony na podstawie wielkości zakupu towarów w 
terminie promocji z Oferty Promocyjnej, przypisanych do określonego w niniejszym regulaminie 
Dostawcy. 
Termin promocji – okres, w którym będą brane pod uwagę zakupy stanowiącą Ofertę promocyjną. 
Próg zakupowy – wartość dokonanych zakupów Oferty promocyjnej, 
 
2. Postanowienia ogólne 
2.1. Organizatorem promocji jest firma Nexus Automotive Central Europe Sp. z o.o. 
2.2. Akcje promocyjne przeznaczone są dla klientów Dystrybutorów dokonujących zakupów w 
siedzibie bądź też oddziałach firm na terenie Polski. Uczestnikiem Promocji nie może być żadna osoba 
będąca w stosunku pracy z Nexus Automotive Central Europe Sp. z o.o. , jak również ich najbliższa 
rodzina, tj. współmałżonek i dzieci oraz podmiot współpracujący z Nexus Automotive Central Europe 
Sp. z o.o.  
2.3. Pełne listy oddziałów Dystrybutorów znajdują się na ich stronach internetowych. 
2.4. Terminy Promocji są wyraźnie określone w ulotce promocyjnej, oraz w informacji na 
temat akcji promocyjnej zamieszczonej na stronie: http://nexusautopolska.pl/promocje 
2.5. Promocje dotyczą produktów określonych w ulotce promocyjnej oraz informacji na 
temat akcji promocyjnej zamieszczonej na stronie http://nexusautopolska.pl/promocje 
2.6. W ramach promocji nie będą brane pod uwagę zakupy klientów dokonane na zasadach 
specjalnych, tj. w cenach specjalnych oraz na podstawie oddzielnych umów handlowych z 
Dystrybutorami i preferencyjnych zasadach rozliczania. 
 
3. Zasady prowadzenia promocji 
3.1. Rozliczenie Promocji odbywa się w trybie maksymalnie 60 dni 
kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. 
3.2. Każdy uczestnik Promocji po spełnieniu warunków w niej określonych nabywa prawo 
do nagrody w cenie jednostkowej 1 zł netto. 
3.3. Przekazanie nagród przez Organizatora Uczestnikom promocji następuje wraz z 
wystawioną fakturą VAT. W przypadku klientów zagranicznych, których rozliczenie 
następuje w innej walucie niż waluta polska, zostanie wystawiona faktura VAT na 
kwotę w danej walucie przeliczonej według kursu średniego danej waluty ogłoszonej 
przez NBP na dzień wystawienia faktury. 
3.5. Warunkiem udziału w Promocji jest niezaleganie z jakimikolwiek płatnościami wobec 
Dystrybutora w trakcie trwania promocji. 
3.6. Jeśli regulamin Promocji nie określa wymaganego wzrostu zakupów, warunkiem 
nabycia nagrody w cenie promocyjnej 1 zł netto jest wykonanie zakupów na wartość 
nie mniejszą niż w analogicznym okresie w roku poprzednim przy spełnieniu warunku 
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wykonania Progu zakupowego. 
3.7. Zakupy dokonane przed i po terminie Akcji promocyjnej nie będą podlegały naliczeniu 
w Progu zakupowym. 
3.8. O momencie zakupy decyduje data na fakturze  VAT. 
3.9. Towar zakupiony w okresie Promocji nie podlega zwrotowi, wyłączając ewentualne reklamacje. 
3.10. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu towaru nabytego w ramach promocji po 
rozliczeniu i zakończeniu promocji, Organizator w imieniu Dystrybutora wystawi dla 
Uczestnika fakturę VAT na wartość rynkową nagrody. 
3.11. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja związana z uczestnictwem i rozliczeniem 
promocji jest wadliwa lub niekompletna z przyczyn leżących po stronie klienta, który 
zgłosił uczestnictwo w promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do nie 
przekazywania nagród do momentu uzupełnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 
3.12. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Promocji oraz wydania nagród 
należy kierować do Organizatora Promocji. 
 
4. Postanowienia końcowe 
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie trwania promocji. 
Wszelkie zmiany będą obowiązywały w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia. 
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w czasie 
jej trwania po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej informacji. 
4.3. Zdjęcia zawarte w ulotce informacyjnej mają charakter wyłącznie poglądowy. 
 
5. Dane osobowe 
5.1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Uczestników 
(administratorem danych osobowych) jest Nexus Automotive Central Europe Sp. z o. o. z siedzibą w 
Stawigudzie, ul. Jarzębinowa 10, 11‐034 Stawiguda, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 
0000647667, posiadająca nr NIP 7393890921, REGON nr 365891140. Administrator jest uprawniony 
do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zaangażowanym w zorganizowanie  
Akcji Promocyjnej, tj. dostawców usług. 
5.2 Wszystką korespondencję dotyczącą realizacji Promocji należy kierować w formie pisemnej na 
adres Administratora danych. 
5.3.Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają dane 
osobowe Uczestników w następujących celach:   
1. realizacji umowy uczestnictwa w Promocji zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 
Regulaminie, 
2. wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
3. Dane osobowe Uczestników są przekazywane przez Administratora danych osobowych innym 
podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub gdy 
strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub gdy istnieje na to zgoda 
Uczestników. 
5.4. Dane Uczestników przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług 
określonych niniejszym Regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, 
które administrator danych osobowych musi zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
(np. z powodów określonych prawem podatkowym, cywilnym) terminów przechowania. 
5.5 Uczestnikom przysługuje prawo do:  
1. informacji: Uczestnik ma prawo do otrzymania od administratora danych osobowych informacji na 
temat przetwarzania swoich danych. W tym celu Uczestnik może dochodzić prawa do informacji w 
odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane w ramach Promocji, 
2. skorygowania i usunięcia danych: Uczestnik może zażądać od administratora danych osobowych 
skorygowania nieprawdziwych danych i ‐ o ile spełnione są wymogi ustawowe ‐ uzupełnienia lub 
usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i 



 
 
księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny 
dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej), 
3. ograniczenie przetwarzania: Uczestnik może zażądać od administratora danych osobowych ‐ o ile 
spełnione są wymogi ustawowe ‐ aby administrator ograniczył przetwarzanie danych Uczestnika, 
4. sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić 
sprzeciw wobec przetwarzania danych. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas 
przetwarzanie danych Uczestnika, chyba że będzie mógł wykazać ‐ zgodnie z wytycznymi 
ustawowymi ‐ dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad 
prawami Uczestnika,  
5. sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Uczestnik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw 
wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy") 
Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania 
zgody Uczestnika i wykorzystania danych Uczestnika w ramach już trwającej kampanii,  
6. sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: 
Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile opiera 
się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Administrator danych osobowych 
wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Uczestnika, chyba że będzie mógł wykazać ‐ zgodnie z 
wytycznymi ustawowymi ‐ dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które 
przeważają nad prawami Uczestnika, 
7. odwołanie zgody: jeżeli Uczestnik udzielił administratorowi danych osobowych zgody na 
przetwarzanie swoich danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność 
przetwarzania danych Uczestnika do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona, 
8. przenoszenia danych: Uczestnik ma prawo, by otrzymać dane, które udostępnił administratorowi 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, bądź ‐ o ile to wykonalne technicznie ‐ by zażądać przekazania danych stronie 
trzeciej. 
9. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Regulaminu wymaga wyrażenia 
odrębnej zgody na przetwarzanie, Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co 
nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
10. W przypadku, jeśli Uczestnik stwierdzi iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza dane z naruszeniem 
przepisów prawa, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.  
11. Podanie przez Uczestnika danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z 
zakresem określonym w Formularzu uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji. 
12. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji Uczestnik udzielił dodatkowe zgody na 
przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną udostępnione Uczestnikowi w 
trakcie składania oświadczeń woli. 
13. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do 
zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas 
Uczestników danych. 


