
 
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „NOWOŚCI NOARK” 

 

1. Organizatorem promocji jest Noark Electric sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 62, 61-005 

Poznań, Polska. NIP 1132852232, Regon 145920395, KRS 0000405497, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

2. Biorąc udział w promocji uczestnik przyjmuje ogólne zasady i wszelkie obowiązujące przepisy szczególne. 

3. Promocja jest przeznaczona dla klientów końcowych, którzy kupują produkty marki Noark Electric w 

autoryzowanych punktach sprzedaży. Lista punktów dostępna jest pod tym linkiem: https://noark-

electric.pl/pl/siec-dystrybucji   

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 02.08.2021 r. i trwa do 30.10.2021 r.  

5. Zasady promocji mogą ulec zmianie wyłącznie poprzez pisemne zawiadomienie podłączone do tego 

dokumentu oraz opublikowanie na stronie internetowej organizatora: www.noark-electric.pl  

6. Zasady promocji są następujące: Za zakup produktów z listy stanowiącej załącznik do regulaminu 

kupujący otrzyma kartę zakupową do wykorzystania na stacjach koncernu Orlen S.A. Obowiązują dwa 

progi nagród:  

a. Za zakup produktów o wartości minimum 1000 zł netto klient otrzyma kartę o wartości 50 zł 

brutto.  

b. Za zakup produktów o wartości minimum 2000 zł netto klient otrzyma kartę o wartości 99 zł 

brutto. 

 

7. Promocja nie dotyczy pracowników firmy Noark Electric sp. z o.o. i członków ich rodzin. 

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest prawidłowe i pełne wypełnienie oświadczenia, które stanowi załącznik 

nr 2 do tego regulaminu. W oświadczeniu należy podać pełne imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP oraz 

adres mailowy do korespondencji. Należy również zaznaczyć wymagane klauzule zgody widniejące na 

oświadczeniu.  

9. Nagroda zostanie dostarczona uprawnionej do niej osobie nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

dokonania zakupu uprawniającego do otrzymania nagrody. Nagrodę może dostarczyć pracownik spółki 

Noark Electric, bądź wyznaczona przez spółkę osoba, która jest pracownikiem autoryzowanego partnera 

firmy Noark Electric sp. z o.o.  

10. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w promocji przez firmę Noark Electric w przypadku, 

gdy: 

a. Uczestnik dostarczył nieprawdziwe informacje dotyczące jego osoby, 

b. Uczestnik niszczy dobry wizerunek firmy Noark Electric, 

c. Uczestnik nadużywa mechanizm i osiąga dodatkowe korzyści z udziału w promocji lub w inny 

sposób narusza przepisy. 

d. Uczestnik nie wypełnił obowiązkowego oświadczenia lub wypełnił je w sposób nieprawidłowy lub 

niepełny  

11. Nagroda nie może być wypłacona w postaci gotówki lub wymieniona na inny ekwiwalent gotówkowy.  
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12. Ostateczna decyzja w możliwych spornych sytuacjach zawsze należy do firmy Noark Electric sp. z o.o.  

13. Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz.  

14. Wszelkie roszczenia dotyczące nagrody należy kierować do spółki Noark Electric sp. z o.o. na adres 

mailowy: infoPL@noark-electric.com lub pisemnie na adres: Noark Electric sp. z o.o., ul. Św. Michała 62, 

61-005 Poznań. 

15. Nagroda nie będzie dostarczona do uczestnika w przypadku, gdy: 

a. Nagroda została nabyta z naruszeniem dobrego wizerunku firmy Noark. 

b. Nagrody została uzyskana w wyniku błędu lub usterki technicznej systemu. 

16. Szczegółowe warunki korzystania z kart dostępne są na stronie 

https://flota.orlen.pl/Content/Pliki//tankbank/OWS_TANKBANK_2018.pdf  

17. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w 

szczególności Rozporządzenie 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 oraz ustawę z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych 

18. Firma Noark Electric sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanej nagrody. 

19. Regulamin oraz załączniki do regulaminu dostępne są do pobrania na stronie www.noark-electric.pl  

20. Klauzula informacyjna dla uczestników promocji: 

 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Noark Electric sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

c) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

d) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

e) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami 

prawa oraz konieczności przekazania do podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe-  w celu wykonania 

obowiązków wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości); 

f) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo 

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

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

h) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

i) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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