
REGULAMIN PROMOCJI

„BLACK WEEK Z AUTOMATECH 2020”

1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK WEEK Z AUTOMATECH 2020” jest firma Automatech 
Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia, przy ulicy Ewy 2, 05-816, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Gospodarczy dla miasta stołecznego Warszawy 
Wydział XVI Gospodarczy pod numerem KRS 0000122001, gdzie znajduja się akta rejestrowe 
spółki. NIP 522 100 47 66. REGON 010802387.

2. Promocja obowiązuje w czasie od 20.11.2020 od godziny 00:01 do 27.11.2020 do godziny 23:59.
3. Promocja dotyczy dwóch rodzajów produktów automatyki przemysłowej z oferty Automatech Sp.

z o.o.:
a. Listwy naciskowe bezpieczeństwa firmy Mayser w cenie z rabatem -10%.
b. Maty podłogowe bezpieczeństwa firmy Mayser w cenie z rabatem -10%.

4. Powyższe koszty produktów wymienionych w pkt 3a oraz 3b Regulaminu nie zawierają kosztów 
przesyłki i zostaną one każdorazowo dodane do promocyjnej ceny produktu/-ów. Wielkość 
kosztów transportu zostanie podana Kupującemu. 

5. Zamówienie produktów w promocji „BLACK WEEK Z AUTOMATECH 2020” może odbyć się drogą 
mailową na adres: zamowienia@automatech.pl oraz poprzez sklep internetowy Automatech: 
www.automatechsklep.pl .

6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie 
trwania Promocji dokonają zakupu co najmniej jednego produktu w Promocji „BLACK WEEK Z 
AUTOMATECH 2020”  i zaakceptują niniejszy regulamin drogą mailową. 

7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji „BLACK WEEK Z AUTOMATECH”  w 
okresie jej obowiązywania, pod warunkiem, że każdorazowo spełni warunki określone w 
niniejszym regulaminie. 

8. Za zakupione produkty promocyjne Automatech Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT.
9. Płatność za zamówione usługi jest możliwa przelewem bankowym na konto bankowe 

Automatech Sp. z o.o.
10. Przy zamówieniu produktów w ramach promocji „BLACK WEEK Z AUTOMATECH 2020”   

obowiązuje termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury w przypadku klientów, którzy 
dokonają zamówienia po raz czwarty i więcej. 

11. W przypadku nowych klientów, pierwsze trzy transakcje są realizowane na przedpłatę, czyli po 
dokonaniu przez Kupującego przelewu o wartości 100% zamówienia i zaksięgowaniu go na koncie
Automatech. W tym przypadku wysyłka zamówionych produktów zostanie zrealizowana po 
całkowitym uregulowaniu należności przez Kupującego. Do tego czasu zamówione produkty są 
własnością Sprzedającego. 

12. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu produktów w ramach 
Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
14. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej organizatora 

www.automatech.pl.
15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu 

rękojmi.
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
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17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 
zgłoszenia w formie pisemnej: drogą mailową na adres biuro.warszawa@automatech.pl lub 
listownie na adres pocztowy spółki Automatech.

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2020 roku.
19. Przetwarzanie danych osobowych. Informacje Dla Partnerów Biznesowych Automatech w 

Europie dotyczące przetwarzania ich Danych Osobowych:

Automatech Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Partnerów Biznesowych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych. Od maja 2018 r. na mocy Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych („RODO”) na terenie Unii Europejskiej zostaną wprowadzone nowe standardy 
prawne w zakresie ochrony danych. „Partnerzy Biznesowi” oznaczają każdą osobę fizyczną, z którą 
Automatech prowadzi interesy, w tym m.in. przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, 
usługodawców i konkurentów. 

a. Obowiązki i dane kontaktowe:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Automatech Sp. z o.o. 05-816 Opacz-Kolonia, ul. 
Ewy 2. Email: iod@automatech.pl 

b. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe:
Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów 
Automatech (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu: - zawierania lub wykonywania umów lub 
prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub 
płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania 
zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki 
umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, 
dostawcami, usługo-dawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są 
Państwo; - przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby 
administracyjne (np. w celach księgowych);

- zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

- angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT 
wspierających naszą działalność gospodarczą; 

- prowadzenia postępowań w zakresie zgodności; 

- zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresie 
niezbędnym do ochrony pomieszczeń). 

c. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi 

(osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, 
realizacji dostaw lub płatności lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych lub w celu
przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków 
regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Automatech wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne 
mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach. 

d. Odbiorcy Państwa danych osobowych
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W ramach Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy 
Automatech, o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. Spółka może angażować 
osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT). Ponadto możemy angażować m.in. 
doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą 
swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych 
osobowych w zakresie wymaganych do świadczenia takich usług. Dodatkowo możemy, w zakresie 
dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym 
organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) 
lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów spółki.

e. Prawa, które Państwu przysługują

z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym 
przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do 
żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania 
danych opisanego w pkt II. oraz prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia 
danych). Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

f. Poufność i przechowywanie danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy 
mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich 
danych. WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA DANEGO KRAJU.

g. Kontakt z nami

W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących ochrony Państwa danych osobowych lub 
stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem 
iod@automatech.pl

Opacz-Kolonia 20.11.2020 r.


