REGULAMENTUL ACȚIUNII PROMOȚIONALE
„Campanie de promovare"

1. Dispoziții generale
1.1. Organizatorul acțiunii „Campanie de promovare!” (numit în continuare „Acțiune
promoțională”) este BARLINEK S.A., cu sediul în Kielce, AI. Solidarności 36, 25-323
Kielce, Polonia, înregistrată în Registrul Național Judiciar de către Judecătoria Raională în
Kielce, X Departament Economic, sub nr 0000018891, capital social vărsat
254.047.500,00 zł, NIP[CIF]: 959-08-21-486, (numită în continuare: Organizator)
1.2. Regulamentul Acțiunii promoționale „Campanie de promovare” (numit în continuare
„Regulament”) este disponibil pentru vizualizare la sediul social al Organizatorului si pe
siteul http://colectii.barlinek.ro/
1.3. Administratorul datelor cu caracter personal, prezentate în legătură cu participarea la
Acțiunea promoțională, este BARLINEK S.A., cu sediul în Kielce, AI. Solidarności 36, 25323 Kielce, Polonia. Datele vor fi prelucrate în scopul realizării Acțiunii promoționale,
„Campanie de promovare” transmitere de informatii cu privire la disponibilitatea de
parchet din punctele de vanzare , cat si in cazul exprimarii aprobarii suplimentare in scop
de marketing a companiei Barlinek S.A. Datele personale pot fi puse la dispoziția
Partenerilor care conduc punctele de vânzare indicate de Dumneavoastră, în plus datele
pot fi puse la dispoziție numai entităților autorizate prin lege. Persoana, căreia i se referă
datele, are dreptul de a avea acces la conținutul acestor date și la editarea acestora,
precum și la cererea de încetare a prelucrării acestor date. Cu consimțământul
Participantului, datele vor fi prelucrate, de asemenea, în alte scopuri, inclusiv în scopuri de
marketing a Organizatorului.
2. Timpul și locul duratei promoției
2.1. Acțiunea promoțională durează de la 01.06.2017 până la 31.08.2017 sau până la
epuizarea stocurilor Produselor Promotionale.
2.2. Promovarea vânzării are loc pe teritoriul României, la punctele de vânzare selectate. Lista
Partenerilor acțiunii se găsește pe site-u, pe fila "De unde cumpăr".
2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica: durata termenului Acțiunii promoționale și
lista Partenerilor (punctelor de vânzare). Modificările vor fi publicate pe site-ul
http://colectii.barlinek.ro/
3. Scopul acțiunii promoționale

3.1. Scopul acțiunii este promoția pentru produselor selectate a brandului Barlinek, de ex., a
Parchetului Barlinek la preţul cu amănuntul sugerat pentru Participanți. Acțiunea
Promoțională include produsele enumerate mai jos, care conțin informația privind
Acțiunea (numite în continuare "Produse Promotionale").
1. STEJAR TOUCH
2. STEJAR JOY
3. STEJAR BANANA SONG
4. STEJAR CHEESECAKE
4. Participanții la Acțiunea Promoțională
4.1. Participanți la Acțiunea promoțională, pe baza condițiilor specificate în Regulament, pot fi
persoane fizice, majore, care au capacitate completă pentru acțiuni legale, în calitate de
consumatori în sensul dreptului polonez - Clienții Partenerilor acțiunii, prezentați pe site-ul
http://colectii.barlinek.ro/, care în perioada desfasurarii Acțiunii promoționale au îndeplinit
condițiile specificate în pct.5 al Regulamentului (Participant)..
5. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE lA ACȚIUNEA PROMOȚIONALĂ
5.1. Pentru a participa la Acțiunea promoțională trebuie să luați cunoștință cu Regulamentul în
termenul acoperit de Acțiunea promoțională:
a) Să depuneți solicitarea on-line – pe site-ul http://colectii.barlinek.ro/ , indicând datele
sale de contact;
b) Să primiți mesajul e-mail, fapt care va confirma înregistrarea solicitării la
Organizatorul;
c) Să așteptați la cpntactarea reprezentantului Organizatorul cu indicarea punctelor de
vânzare (Partenerilor) acțiunii (indicarea punctelor, care în zona specificată de către
Partecipant sunt incluse în Acțiunea promoțională;
d) Organizatorul, în scopul implementării Cupoanelor de reduceri poate transfera datele
personale participantului către Partener care conduce punct de vânzare indicat de
participant, acest Partener va contactat direct cu participantul. Datele Partenerilor pot
fi găsite http://colectii.barlinek.ro/;
e) În termenul acoperit de Acțiunea promoțională, trebuie să efectuați achiziționări de
Produse promoționale la punctul de vânzare, care participă la Acțiunea Promoțională;
5.2 Aderarea la Acțiunea promoțională echivalează cu acceptarea condițiilor
Regulamentului. Participarea la Acțiunea promoțională este voluntară.
5.3 Prețurile prezentate sunt prețurile sugerate brute.

6. RECLAMAȚII
6.1. Reclamațiile, privind Acțiunea promoțională, trebuie să fie depuse în scris, prin scrisoare
recomandată, trimisă la adresa sediului:. BARLINEK S.A., cu sediul în Kielce, AI.
Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polonia, Departamentul de Marketing cu nota
"Reclamație - Campanie de promovare" - reclamația, privind Acțiunea promoțională".
6.2. Reclamațiile trebuie să fie depuse în termen de 14 zile de la data apariției motivului
reclamației, dar nu mai târziu de 30.09.2017
6.3. Reclamatia sub sanctiunea neluarii in considerare trebuie să conțină:
a) Prenumele și numele Participantului
b) Adresa de corespondenta exactă a Participantului, împreună cu numărul de telefon
pentru contact și adresa de e-mail
c) Descriere detaliată și motivul reclamației.
6.4. Reclamațiile vor fi examinate în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii acestora
la Sediul Orgnizatorului, în baza acestui Regulament al acțiunii. Răspunsul la reclamație
va fi trimis, conform selectării Organizatorului, în formă scrisă la adresa de corespindență
sau la adresa de e-mail a Participantului.
7. DISPOZIȚII FINALE
7.1. Normele acțiunii promoționale specifică, în mod exclusiv, acest Regulament. Toate
materialele promoțional - publicitare au caracter numai informativ.
7.2. Acțiunea promoțională nu se combină cu alte promoții.
7.3. Acțiunea promoțională include, în mod exclusiv, numai Produsele promotionale
achizitionate la Partenerii acțiunii, anume în puncte de vânzare cu amănuntul, prezentate
pe site-ul http://colectii.barlinek.ro/
7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a întroduce modificări în acest Regulament, pe
parcursul duratei Acțiunii promoționale, despre modificările efectuate va informa pe site-ul
http://colectii.barlinek.ro/
7.5. Organizatorul își rezervă dreptul de anulare a Acțiunii promoționale (fără prezentarea
motivului) în orice moment, fapt care nu va fi o încălcare a drepturilor, anterior dobândite
de către Participanți.
7.6. Reducerea nu poate fi supusă schimbării pe echivalent de numerar.

