
Regulamin akcji „Akcja promocyjna marzec 2020” 

 § 1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod 

nazwą „Akcja promocyjna marzec 2020” (dalej: „Akcja”).  

2. Organizatorem Akcji jest LUMIQON Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Szamocka 8, 01-748 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: 0000213998, NIP: 5341895377, o kapitale zakładowym 207 000 zł, adres 

elektroniczny: w.mulka@lumiqon.pl (dalej: „Organizator”).  

3. Akcja trwa od 22 marca 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.  

§ 2. Uczestnictwo w Akcji  

1. Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby prawne, które łącznie:  

1.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w 

lumiqon.abstore.pl,  

1.2. posiadają siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej,  

2. Aby otrzymać punkty lojalnościowe o której mowa w §4 poniżej, należy wykonać następujące 

czynności:  

2.1. dokonać zamówień za kwotę 10 000 zł netto z listy produktów “Akcja promocyjna marzec 

2020” przez Platformę Zakupową www.lumiqon.abstore.pl  

2.2. spełnić warunki Akcji na zasadach określonych w § 3 ust. 1.  

3. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.  

4. W Akcji można wziąć udział tylko jeden raz, co oznacza, że w przypadku dalszych zamówień 

złożonych w okresie trwania Akcji dalsze zamówienia nie będą premiowane.  

5. W przypadku odstąpienia od zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. powyżej, w czasie 

trwania Akcji lub po jej zakończeniu, jeśli Uczestnik przestanie poprzez to spełniać warunki do 

otrzymania punktów lojalnościowych, punkty lojalnościowe o której mowa w § 4 będą podlegały 

usunięcia z Programu Lojalnościowego, a jeżeli Uczestnik jeszcze ich nie otrzymał – nie będą mu 

przysługiwały.  

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady  

1. Punkty lojalnościowe przysługują Osobie prawnej, która w czasie trwania Akcji złoży zamówienie na 

kwotę 10 000 zł netto z listy produktów “Akcja promocyjna marzec 2020” przez Platformę Zakupową 

z odbiorem jednorazowym do 10 kwietnia, zgodnie z warunkami określonymi z § 2 ust. 2 pkt 2.1 ust., 

w sklepie internetowym Organizatora www.lumiqon.abstore.pl. Punkty lojalnościowe o której mowa 

w §4 ust. 1 Regulaminu zostają dodane do Programu Lojalnościowego po zamówieniu złożonym przez 

Platformę Zakupową www.lumiqon.abstore.pl w trakcie trwania Akcji.  

2. Zamówienie o których mowa w ust. 1 powyżej mogą zostać uznane jako zrealizowane, jeśli 

zamówienie będzie odbywać się w czasie trwania Akcji a Uczestnik odbierze zakupy.  

 



 

§ 4. Prawo nabycia punktów lojalnościowych   

1. W związku z Akcją, Uczestnik po spełnieniu warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem 

otrzymuje 5000 pkt w Programie Lojalnościowym realizowanym w Platformie Zakupowej 

lumiqon.abstore.pl. Prawo to jest realizowane samoczynnie, jeżeli Uczestnik nie chce z niego korzystać 

winien wyartykułować to Organizatorowi.  

2. Punkty lojalnościowe są przyznawana według kolejności spełnienia przez Uczestników warunków, 

o których mowa w § 3 ust. 1, w datach obowiązywania Akcji.  

3.Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być 

przeniesione na osobę trzecią.  

§ 5. Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Lumiqon 

Sp. z o.o. , ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

w.mulka@lumiqon.pl z dopiskiem „Reklamacja – Akcja promocyjna marzec 2020”  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.  

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację 

listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.  

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa 

Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

§ 6. Postanowienia końcowe  

1. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  

2. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 

3. Administratorem Państwa danych jest Organizator.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Akcji.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.  

6. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych 

mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail rodo@lumiqon.pl.  

7. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów 

współpracujących z Lumiqon Sp. z o.o. obsługujących systemy informatyczne.  

8. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Akcji. W przypadku wycofania 

zgody na przetwarzania danych osobowych Państwa dane zostaną usunięte w ciągu miesiąca.  

9. Przysługuje Państwu prawo do:  

9.1 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.  



9.2 Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres 

rodo@lumiqon.pl cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9.3 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej 

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.  

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji.  

11. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych.  

12. W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio 

dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.  

13. Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 


