
Regulamin ogólnopolskiej promocji 
„Szczęśliwa 7 - wygrywaj z Elit” 

 

 
1. Spółka ELIT S.A. organizuje promocję pod nazwą „Szczęśliwa 7 – wygrywaj z ELIT”, która 

realizowana jest na zasadach określnych w niniejszym regulaminie (dalej „Promocja”). 

 

2. Organizatorem promocji jest ELIT S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80/98, [kod 

pocztowy: 00-175 Warszawa], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519116, posiadająca 

numer NIP: 525 25 89 236 oraz REGON 147299999 (dalej „ELIT”) 

 

3. Promocja organizowana przez ELIT trwa od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 

roku 

 

4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2023 roku. Rozdanie nagród zostanie zakończone 

do 31 marca 2023 roku. Nagrody będą przekazywane kurierem na adres wskazany przez 

uczestnika w procesie rejestracji do Promocji zgodnie z pkt 6. lub po wcześniejszym 

uzgodnieniu tego bezpośrednio z uczestnikiem Promocji przekazane do odbioru osobistego 

przez opiekuna handlowego ELIT w danym regionie. Nagrody zostaną przekazane do 

doręczenia do dnia 31 marca 2023 roku. 

 

5. Promocja jest skierowana wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą [w 

formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa 

handlowego], w ramach której prowadzona jest następująca działalność według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności: 

a). 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych; 

b). 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych; 

c). 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 

d). 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; 

e). 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. 

 

 

6. W celu wzięcia udziału w Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu produktów 

Elettrocanali oraz Cobra, które umieszczone są w wykazie produktów stanowiącym załącznik 

nr. 1 do Regulaminu, na kwotę co najmniej 2500zł netto lub więcej, wyłącznie u oficjalnych 

Partnerów Handlowych, których lista znajduje się […] oraz przesłać skan dowodu zakupu 

[faktury VAT] zawierającej dane nabywcy oraz informację o produktach będących 

przedmiotem sprzedaży na adres email: a.sekowska@elitsa.pl do dnia 10 stycznia 2023 roku 

włącznie. Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać również wskazanie numeru telefonu oraz 

adres email uczestnika, w celu umożliwienia ELIT powiadomienia go o wyniku Promocji i 

mailto:a.sekowska@elitsa.pl


ustalenia zasad przekazania nagrody. Zgłoszenia niezawierające tych danych nie będą 

uczestniczyły w Promocji, a ELIT nie będzie zobowiązana do uzyskania tych danych od 

uczestnika. Zakupy produktów biorących udział w Promocji mogą być dokonane jednorazowo 

lub uczestnik może łączyć zakupy takich produktów o ile każdy z tych zakupów zostanie 

dokonany w okresie trwania Promocji. W przypadku łączenia zakupów koniecznym jest 

przesłanie w ramach jednego zgłoszenia skanu wszystkich dowodów zakupu jakie uczestnika 

zgłasza w ramach Promocji. Dane na fakturze VAT [fakturach VAT] zgłoszonych przez 

uczestnika muszą być identyczne jak dane uczestnika, który dokonuje zgłoszenia W ramach 

Promocji można dokonać wyłącznie jednorazowego zgłoszenia zakupu produktów objętych 

Promocją, na podstawie którego zostanie przydzielona odpowiednia nagroda. . Przydział 

nagród zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pierwszego, prawidłowego zgłoszenia 

dokonanego przez danego uczestnika. Pozostałe zgłoszenia tego samego uczestnika nie będą 

brały udziału w Promocji. ELIT nie będzie dokonywać łączenia zgłoszeń i wartości zakupionych 

produktów w ramach Promocji, które zostały zgłoszone oddzielnie przez tego samego 

uczestnika. 

 

 

7. Każdy uczestnik, który spełni warunki Promocji, otrzyma nagrodę przewidzianą w tym 

Regulaminie. 

 

 

8. Nagrody w Promocji zostaną rozdzielone między uczestników Promocji w zależności od 

wartości dokonanych zakupów produktów wskazanych w Regulaminie, które zostaną 

zgłoszone przez podmiot zgodnie z pkt 6 Regulaminu. ELIT ustanawia następujące progi udziału 

w Promocji, na podstawie których zostaną przydzielone nagrody opisane w pkt 9.: 

 Próg pierwszy - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 2 500 zł netto do 4 

999,99zł netto; 

 Próg drugi - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 5 000 zł netto do 9 

999,99zł netto; 

 Próg trzeci - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 10 000 zł netto do 

14 999,99zł netto; 

 Próg czwarty - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 15 000 zł netto do 

19 999,99 zł netto; 

 Próg piąty - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 20 000 zł netto do 

24 999,99zł netto; 

 Próg szósty - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 25 000 zł netto do 

29 999,99zł netto; 

 Próg siódmy - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 30 000 zł netto do 

49 999,99zł netto 

 Szalony próg ósmy - zakup produktów w ramach Promocji w kwocie od 80 000 zł 

netto  

 

9. Nagrody w promocji: 

 Dla progu pierwszego – Smartwatch lub Głośnik bezprzewodowy 

 Dla progu drugiego – Ekspres kapsułkowy lub wideorejestrator 

 Dla progu trzeciego – Tablet lub deskorolka elektryczna lub odkurzacz pionowy 

 Dla progu czwartego – Smartfon lub grill elektryczny 



 Dla progu piątego – Klimatyzator przenośny lub robot sprzątający 

 Dla progu szóstego – Hulajnoga elektryczna lub Laptop 

 Dla progu siódmego – Dron lub GO Pro lub zestaw nagłośnienia kina domowego 

 Dla Szalonego progu ósmego – Bon turystyczny w wysokości 8000zł na wymarzone 

wakacyjne szaleństwo 

 

 

10. Warunki promocji 

W Promocji uczestniczy wyłącznie uczestnik, który dokona jednego, prawidłowego zgłoszenia. 

Zgłoszenia uczestników nie sumują się, a ilość zgłoszeń od tego samego uczestnika nie 

uprawnia do uzyskania więcej niż jednej nagrody. Każdy uczestnik otrzyma wyłącznie jedną 

nagrodę, zgodnie z progami ustalonymi w pkt 8. Regulaminu.. Towar zakupiony i zgłoszony do 

Promocji nie podlega zwrotowi.  

 

11. Udział w promocji jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez ELIT 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 

 

 
 

Ponadto informujemy, że: 
 
1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników jest Elit S.A.. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia 
Promocji, w tym ustalenia listy podmiotów, które mają prawo udziału w Promocji zgodnie z 
Regulaminem, przydzielenia odpowiednich nagród i przekazania nagród do uczestników. 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny. 
 

4. ELIT będzie zbierał od uczestników następujące dane: a). imię i nazwisko, b). adres siedziby lub 

miejsca prowadzenia działalności c). adres e-mail, d). telefon, d) numer NIP podmiotu uczestniczącego. 

ELIT będzie przetwarzał te dane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, ustalenia osób 

uprawnionych w do udziału w Promocji, przydziału nagród i w procesie przekazania nagród do 

uczestników.   

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 



na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy 

skontaktować się z Organizatorem promocji dostępnym pod adresem biuro@elitsa.pl.  

6.Uczestnikom promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.  

7.W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem dostępnym 

pod adresem biuro@elitsa.pl. Uczestnikom promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

8. Uczestnik promocji zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o 

wynikach konkursu oraz wyraża zgodę na wykonanie oraz publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem w 

celu promocji wydarzenia.  

9. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z udziałem w Promocji i uzyskaniem nagrody spoczywają 

wyłącznie na uczestniku. 

 

 

 

 


