
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 
„Zostań królem swojej kuchni!” 

(dalej: „Regulamin”) 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. „Zostań królem swojej kuchni!” (zwanej dalej 
„Promocją”), jest Teka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki I Wigury 14,             
02-092 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059916, NIP 526-10-02-584, REGON 010721000, 
kapitał zakładowy 10 000 000 zł., (zwana dalej „Organizatorem”). 

1.2. Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora 
w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

1.3. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

1.4. Promocja trwa od dnia 1. maja 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania puli 
nagród, zgodnie z pkt 3.3. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze) – jest 
to okres, w którym należy dokonać zakupu produktu promocyjnego (dalej: „okres sprzedaży 
promocyjnej”). Zgłoszenia do Promocji przyjmowane są od dnia 1. maja 2022 roku do dnia 31 lipca 
2022 roku (dalej: „czas trwania Promocji”). Czynności związane z wydawaniem nagród 
i rozpatrywaniem reklamacji oraz prowadzeniem ewentualnych postępowań wyjaśniających 
zostaną, zakończone do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

1.5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): 
Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział 
w organizacji Promocji. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz 
osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 

1.7. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, współwłaściciele, wspólnicy lub osoby zatrudnione 
w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach, prowadzących 
sprzedaż produktów marki Teka oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których 
mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, 
małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem pozostające 
z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 

1.8. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które 
dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w charakterze konsumentów 
zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, kupują od profesjonalnych podmiotów działających 
na rynku polskim produkty objęte Promocją, o których mowa w pkt 2.1. regulaminu (dalej: 

„Uczestnicy”). 



 

1.9. Strona internetowa Promocji dostępna jest pod adresem www.promocja.teka.com.pl dalej: 
„Strona Promocji”). 

1.10. W przypadku wyczerpania się puli nagród w Promocji i zakończenia Promocji Organizator 
niezwłocznie poinformuje o tym uczestników na Stronie Promocji i nie będzie przyjmował nowych 
zgłoszeń. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

2.1. Promocją objęte są wybrane modele płyt indukcyjnych marki Teka wskazane w Załączniku nr 1, 
które są dostępne w momencie dokonywania zakupu w sklepach, które biorą udział w Promocji 
(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). 

2.2. Promocja polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika, który spełni wszystkie wymienione niżej 
działania: 

2.2.1. w okresie od 1 maja 2022 do 30 czerwca 2022 roku zakupi Produkt Promocyjny; 

2.2.2. zachowa paragon fiskalny albo fakturę VAT otrzymany w związku dokonaniem zakupu 
Produktu Promocyjnego; 

2.2.3. zgłosi Organizatorowi zakup ww. Produktu Promocyjnego w ciągu 30 dni od jego 
dokonania, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
dostępnego na Stronie Promocji, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.4.-2.6. 
Regulaminu (dalej: „formularz zgłoszeniowy”); 

2.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące informacje: 

2.3.1. imię i nazwisko Uczestnika, 

2.3.2. numer telefonu komórkowego Uczestnika; 

2.3.3. adres e-mail Uczestnika; 

2.3.4. adres zamieszkania  

2.3.5. adres pod który ma zostać wysłana nagroda  

2.3.6. informacje o zakupionym Produkcie Promocyjnym w postaci: numerze seryjnym, 
modelu Produktu Promocyjnego oraz jego cenie. 

2.3.7. miejsce zakupu produktu (nazwa i adres, jeżeli zakupu dokonano stacjonarnie) 

2.3.8. załącznik w postaci plików .pdf, .jpg, .png zawierający czytelne zdjęcie lub skan dowodu 
zakupu Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt 2.3.2. Regulaminu – paragonu 
fiskalnego lub faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności 
gospodarczej (bez NIP nabywcy)  

 

 
2.4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji oraz Informacją o Ochronie Prywatności i akceptacji 
ich postanowień. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne 
dla wzięcia udziału w Promocji. 

2.5. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych 
ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji. 

2.6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma informację zwrotną od Organizatora 
o wpływie zgłoszenia niezwłocznie po jego odebraniu przez Organizatora. 

2.7. Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpływu zgłoszenia wiadomością na swój adres e-mail podany 
w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni. W razie braku otrzymania ww. potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość 
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na adres promocja@teka.com.pl celem weryfikacji, czy nie jest wymagane ponowne przesłanie 
zgłoszenia. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Organizatora nie oznacza, że 
zgłoszenie nie zawiera błędów lub braków, jak również nie stanowi potwierdzenia przyznania 
prawa do nagrody w Promocji. 

2.8. Uczestnik może zgłosić w Promocji zakup tylko jednego Produktu Promocyjnego i w związku 
z tym otrzymać w niej tylko jedną nagrodę. 

2.9. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany w Promocji tylko jednokrotnie. W przypadku 
zgłoszenia tego samego dowodu zakupu przez innego Uczestnika nagroda wydawana jest temu 
Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia. 

2.10. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania nagrody w Promocji 
na podstawie formularza zgłoszeniowego i skanu dowodu zakupu. 

2.11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zakupu w ciągu 30 dni 
od otrzymania zgłoszenia. Dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest: 

2.11.1. na wezwanie Organizatora udostępnić oryginał dowodu zakupu Produktu Promocyjnego 
zgłoszonego do Promocji zgodnie z przesłanym formularzem zgłoszeniowym za pomocą 
listu poleconego. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik w ciągu 14 dni od wezwania 
nie przekaże Organizatorowi odpowiedniego dokumentu zgodnie z powyższymi 
zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika 
z Promocji oraz do niewydania mu nagrody, 

2.11.2. na wezwanie Organizatora przesłać zdjęcie zainstalowanego Produktu Promocyjnego 
zgłoszonego do Promocji poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Jeśli 
na wezwanie Organizatora Uczestnik w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania 
nie przekaże Organizatorowi ww. zdjęcia/zdjęć zgodnie z powyższymi zasadami, 
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Promocji oraz 
do niewydania mu nagrody. 

2.12. Na potrzeby Promocji przyjmuje się, że różne osoby posługujące się tym samym numerem 
telefonu komórkowego, są jednym i tym samym Uczestnikiem. 

 

3. NAGRODY 

3.1. W Promocji przewidziano nagrody rzeczowe w formie jednego z zestawów sztućców do steaków 
marki Zwilling, tj. Zestaw 12 częściowy o wartości 499zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych 00/100) brutto, przy czym wartość nagrody odpowiada cenie Zestawów 
(„Nagroda”). 

3.2. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki przewidziane 
w Regulaminie, w tym zwłaszcza zakupią Produkty Promocyjne i zgłoszą swój udział w Promocji 
zgodnie z pkt. 2.1-2.13. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 3.3. Regulaminu. 

3.3. W Promocji przewidziano do wydania łącznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) zestawów nagród, o 
których mowa w pkt 3.1. Regulaminu. Po wyczerpaniu liczby nagród przeznaczonych do wydania 
w Promocji ulega ona zakończeniu, a Uczestnicy, którzy zgłosili udział w Promocji później niż 
Uczestnik, który otrzymał ostatnią nagrodę nie są uprawnieni do otrzymania nagrody. W 
przypadku wyczerpania puli nagród w Promocji, Organizator niezwłocznie powiadomi 
Uczestników o zakończeniu Promocji za pośrednictwem Strony Promocji. 

3.4. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydawane 
w związku ze sprzedażą premiową. 

3.5. Na weryfikację zgłoszenia Produktu Promocyjnego Organizator ma 30 dni od dnia przesłania 
zgłoszenia przez Uczestnika, tzn. formularza zgłoszeniowego spełniającego wszelkie warunki 
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określone w Regulaminie. 

3.6. Jeżeli Uczestnik przesłał formularz wypełniony nieprawidłowo, jednak prawidłowo podał adres 
e-mail lub numer telefonu, Organizator podejmie w takim przypadku stosowne postępowanie 
uzupełniające braki, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego w formularzu adres  
e-mail lub numer telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora brakujących danych 
w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora w formie e-mail prośby o uzupełnienie lub 
od dnia rozmowy telefonicznej, traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda pozostaje 
własnością Organizatora. 

3.7. Nagrody zostaną wysłane do Uczestników na adresy wskazane w formularzu rejestracyjnym 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego zgłoszenia 
(w formie on-line) wraz ze skanem dowodu zakupu (paragon/faktura). 

3.8. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo 
do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania Nagród. 

3.9. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa 
do uzyskania nagrody, na osoby trzecie. 

3.10. W sytuacji zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego z innego powodu niż skorzystanie 
z uznanej reklamacji, Uczestnik traci prawo do wydanej mu nagrody i zobowiązany jest zwrócić 
tę nagrodę Organizatorowi, a gdyby została ona już choćby częściowo zużyta, Uczestnik 
zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny tej nagrody stosownie do pkt. 
3.1. Regulaminu. 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym 
z dopiskiem “Promocja Teka” na adres Organizatora lub mailowo na adres 
promocja@teka.com.pl nie później niż do dnia 21 sierpnia 2022 roku. O zachowaniu terminu 
składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. 

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer 
telefonu komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

4.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem lub mailem wysłanym na adres 
podany w reklamacji, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego 
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Teka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki I Wigury 14, 02-092 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000059916, NIP 526-10-02-584, REGON 010721000, kapitał zakładowy 10 000 000 zł. 
Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz promocji produktów marki Teka. 
Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji 
znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie 
Organizatora oraz na Stronie Promocji w terminie od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
Końcowa data trwania Promocji może zostać zmieniona w przypadku wyczerpania puli nagród, 
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o czym Organizator Promocji niezwłocznie powiadomi na Stronie Promocji. 

6.2. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne 
w punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych, na stronie promocje.teka.com.pl oraz 
za pośrednictwem infolinii pod numerem 855 555 050 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia według taryfy operatora). Za dni robocze w rozumieniu 
Regulaminu uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

6.2.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, 
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia 
Regulaminu, a w szczególności prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami, w tym, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich; 

6.2.2. prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad 
funkcjonowania Promocji, w tym zwłaszcza nie dokonali zakupu Produktu Promocyjnego 
dla własnych celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 
zawodową (np. do wykorzystania we własnym gospodarstwie domowym); 

6.2.3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub 
Teka Polska. 

6.3. W związku z przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w pkt. 6.2. 
Regulaminu Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności 
zmierzających do usunięcia zastrzeżeń o udział danego Uczestnika w Promocji z naruszeniem 
Regulaminu. W tym celu Organizator może zwłaszcza zobowiązać Uczestnika do przedstawienia 
dowodów udziału w Promocji oraz uzyskania w niej prawa do nagrody zgodnie z zasadami 
Regulaminu. Postępowanie wyjaśniające potrwa nie dłużej niż 30 dni. 

6.4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji 
w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych 
przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez 
zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz ich publikację na Stronie Promocji. 

6.5. Udział w Promocji jest dobrowolny; wzięcie udziału w Promocji wymaga akceptacji postanowień 
zawartych w Regulaminie. 

6.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
URZADZENIA  OBJĘTYCH PROMOCJĄ 
 

KOD TEKA KOD EAN MODEL 

111000036 8434778012576 STEAKMASTER BK 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWAYCH UCZESTNIKÓW PROMOCJI 
 
 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji jest jej Organizator, tj. jest Teka Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 59916, NIP 5261002584, REGON 010721000. 

2. Dane uczestników Promocji w postaci: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adresu 

poczty elektronicznej e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym wzięcia 

udziału w promocji i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przysługuje Ci prawo dostępu 

do Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich 

przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 

osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda. Przystąpienie 

do udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie określonym w punkcie 2 powyżej.  

4. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, 

informując o tym Organizatora drogą mailową ( na adres wskazany w § 6 pkt 2 regulaminu) lub drogą 

pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody przez 

Uczestnika w po zakupie Produktów Teka objętych produkcją uniemożliwi Organizatorowi 

rozpoznanie ewentualnej reklamacji tego Uczestnika.  

5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora do czasu przedawnienia 

roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z organizacją Promocji, a ponadto przez okres 

niezbędny do realizacji reklamacji w przypadku uznania jej zasadności. 

6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Wszelką korespondencję dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Teka Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa. 

8. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 


