
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW 

LAPP KABEL SP.  Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BISKUPICACH PODGÓRNYCH 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad otrzymywania i korzystania  

z vouchera wydanego przez Lapp Kabel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Biskupicach Podgórnych („Voucher”). 

2. Wystawcą voucherów jest Lapp Kabel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Biskupicach Podgórnych przy ul. Profesjonalnej 1, 55-040 Biskupice Podgórne, wpisana 

do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000018297, zwana dalej Wystawcą. 

3. Przedmiotowe Vouchery będą wydawane w ramach prowadzonej przez spółkę 

działalności promocyjnej lub gospodarczej na rzecz podmiotów biorących udział w 

konkursie „Stwórz hasło reklamowe LAPP!”, organizowanym przez Wystawcę. 

4. Voucher otrzyma każdy przedsiębiorca biorący udział w konkursie „Stwórz hasło 

reklamowe LAPP!”, po przesłaniu formularza konkursowego, określonego przez 

Regulamin Konkursu Lapp Kabel Sp. z o.o., na podany w formularzu adres e-mail. 

5. Voucher jest voucherem rabatowym, a jego wartość jest zależna od wartości zamówienia 

i kształtuje się w następujący sposób:  

− 50 zł netto dla zamówień o wartości od 1000 zł netto do 2000 zł netto,  

− 150 zł netto dla zamówień o wartości od 2001 zł netto do 3000 zł netto,  

− 250 zł netto dla zamówień o wartości minimum 3001 zł netto. 

6. Voucher jest ważny od daty otrzymania. 

7. Termin ważności Vouchera wygasa 30 września 2020 roku. Data ważności Vouchera nie 

podlega przedłużeniu. 

 

§ 2 

ZASADY KORZYSTANIA 

 

1. Voucher może zostać zrealizowany w e-sklepie Wystawcy znajdującego się pod adresem: 

https://lapppoland.lappgroup.com/, zgodnie z postanowieniami Regulaminu e-sklepu 

https://lapppoland.lappgroup.com/


 

Lapp Kabel Sp. z o.o., w którym prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa towarów 

handlowych Lapp Kabel sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych. 

2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie Vouchera, od daty jego przekazania 

Nabywcy. 

3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny. 

4. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo przez przedsiębiorcę biorącego udział w 

konkursie „Stwórz hasło reklamowe LAPP!”. 

5. Każdy przedsiębiorca (podmiot gospodarczy), biorący udział w konkursie „Stwórz hasło 

reklamowe LAPP!” może wykorzystać tylko jeden Voucher, niezależnie od ilości 

przesłanych formularzy konkursowych.  

6. Voucher nie łączy się z innymi promocjami. 

7. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w razie upływu terminu ważności 

Vouchera. 

§ 3 

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane z Voucherem powinny być składane mailem wyłącznie na adres 

Organizatora: [e-sklep@lapppolska.pl]. Reklamacje mogą być składane do końca ważności 

Vouchera tj. 30.09.2020. 

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż mail nie 

będą rozpatrywane.  

3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w ciągu 7 dni 

roboczych od daty otrzymania reklamacji na podany adres mailowy. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Nabywcę jest Wystawca. 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą ̨poczty tradycyjnej pod adresem: Lapp 

Kabel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupicach Podgórnych 

przy ul. Profesjonalnej 1, 55-040 Biskupice Podgórne, poczty elektronicznej pod adresem: 

info@lapppolska.pl oraz pod numerem telefonu: +48 71 330 6 300. 

3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń. 

mailto:Imi%C4%99.Nazwisko@lapppolska.pl
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4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody również w celu:  

a) mailingu dotyczącego promocji Wystawcy, nowych produktów z oferty Wystawcy, 

wydarzeń branżowych itp., 

b) telemarketingu (badania zapotrzebowania na produkty Wystawcy).  

5. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania Vouchera i jego realizacji, a 

ich niepodanie uniemożliwi wydanie i realizację Vouchera.  

6. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany 

przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń). Dane przetwarzane na potrzeby 

przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą 

przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód. Dane osobowe dla 

celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego 

kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest 

uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z 

dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem 

ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych, będą przetwarzane przez 

maksymalny okres 6 lat od zakończenia kontaktu. 

7. Dane osobowe Nabywcy mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym 

do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

8. Nabywca posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nabywcy 

przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 

Wystawcy danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych można przesłać e-mailem na adres: dział.marketingu@lapppolska.pl, pocztą 

tradycyjną na adres Lapp Kabel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Biskupicach Podgórnych przy ul. Profesjonalnej 1, 55-040 Biskupice Podgórne, lub 

wycofać osobiście stawiając się w siedzibie spółki, w godzinach otwarcia firmy. 

9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Wystawcą, korzystając 

ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

10. Nabywcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 
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§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, 

akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod 

warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Nabywcę.  

3. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez 

Nabywcę jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.  

4. Wszelkie informacje o Voucherach zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Nabywcy na stronie internetowej Wystawcy, pod 

adresem: https://lapppoland.lappgroup.com/serwis/do-pobrania.html.  

7. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z Konkursem oraz zasadami korzystania z 

Voucherów należy kierować na adres: e-sklep@lapppolska.pl] 
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