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Regulamin Promocji 
 „Promocyjne zestawy napędowe Bosch Rexroth”  

 
 

I. DEFINICJE 
 

1. Promocja – promocja zestawów napędowych IndraDrive Cs pod nazwą „Promocyjne 
zestawy napędowe Bosch Rexroth”, prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym 
Regulaminie.  

 
2. Współorganizatorami Promocji są: 

 
a) Bosch Rexroth Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jutrzenki 102/104, 02-230 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036334, o 
kapitale zakładowym w wysokości 6 300 000 zł, o numerze NIP 534 000 15 50, o 
numerze REGON 012007062, o numerze rejestrowym BDO 000007800 (dalej jako 
„Organizator I”) i  
 

b) Andrzej Gałdyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AMG 
INDUSTRIEVERSORGUNG und AUTOMATIK - Zaopatrzenie Przemysłu i 
Automatyka Andrzej Gałdyn z siedzibą w Elblągu, przy ul/ Legionów 47c, 82-300 
Elbląg, o numerze NIP 578 001 03 81, REGON 170185938, wpisany do CEIDG (dalej 
jako „Organizator II”). 

 
3. Produkty – objęte Promocją zestawy IndraDrive Cs, wskazane w punkcie II niniejszego 

Regulaminu. 
 
4. Klient –  przedsiębiorca, który korzysta z Promocji.  
 
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający zasady jej prowadzenia.  
 
II. ZASADY PROMOCJI 

 
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
2. Współorganizatorzy są przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. k.c. 

 
3. Promocja trwa od dnia 05.10.2020 do dnia 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów. 

Organizatorzy poinformują klienta o wyczerpaniu puli produktów promocyjnych, 
komunikatem na stronie internetowej https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-
produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-
napedowe/zestawy-indradrive-cs 
 

4. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Promocji wypełni 
formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Organizatora I 
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-
sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs 
będzie mógł kupić od Organizatora II następujące Produkty w promocyjnych cenach: 

 
a) Zestaw IndraDrive Cs Economy składający się z: 

 
(i) Silnika MSM 031C  - 1.3 Nm (3.8 Nm Max), 
(ii) Serwonapędu IndraDrive Cs Economy, 

https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs
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(iii) Kabli Silnikowych (5m), 
(iv) Dokumentacji szkoleniowej IndraDrive, 
 
w promocyjnej cenie 2 999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych) netto;  
 

b) Zestaw IndraDrive Cs Basic składający się z: 
 

(i) Silnika MSM 031C  - 1.3 Nm (3.8 Nm Max), 
(ii) Serwonapędu IndraDrive Cs Basic, 
(iii) Wbudowanego STO, 
(iv) Kabli Silnikowych (5m), 
(v) Dokumentacji szkoleniowej IndraDrive, 

 
w promocyjnej cenie 3 749 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć 
złotych) netto.  
 

5. Formularze rejestracyjne wypełnione przez Klientów trafiają do Współorganizatorów. 
Organizator II kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia zasad realizacji zakupu Produktu 
promocyjnego przez Klienta. 

 
 
III. DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest:  

Bosch Rexroth Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa.  

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Bosch Rexroth  
Sp. z o.o. jest Inspektor Ochrony Danych. Pełną korespondencję dotyczącą realizacji 
Państwa praw należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do 
Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:  
Data Protection Officer, 
Robert Bosch GmbH, 
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart GERMANY  
lub mailowo na adres: DPO@bosch.com   

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych 
należy wejść na stronę internetową: 

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.  

3. Administrator danych oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają 
Państwa dane osobowe w następujących celach: 

a. Gromadzenia danych za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie 
internetowej oraz udostępnienia ich odrębnemu Administratorowi w celu realizacji 
Promocji „Promocyjne zestawy napędowe Bosch Rexroth” (podstawa prawna: 
realizacja umowy – regulamin promocji).  

b. Wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podstawa 
prawna: przepisy prawa). 

mailto:DPO@bosch.com
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
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4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom 
odpowiedzialnym  tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona 
trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.  

5. W celu realizacji postanowień Regulaminu, Państwa dane są udostępniane podmiotom: 

• Andrzej Gałdyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AMG 
INDUSTRIEVERSORGUNG und AUTOMATIK - Zaopatrzenie Przemysłu i 
Automatyka Andrzej Gałdyn z siedzibą w Elblągu, przy ul/ Legionów 47c, 82-300 
Elbląg, o numerze NIP 578 001 03 81, REGON 170185938, wpisany do CEIDG w 
celu realizacji akcji promocyjnej,  

• Pośredniczącym w dostarczeniu zamówionych towarów do Klienta, zgodnie z 
wybraną przez Klienta metodą wysyłki, 

• Podmiotom i organom upoważnionym do otrzymywania takich danych na mocy 
szczegółowych przepisów prawa, 

• Obsługującym systemy IT uczestniczące w wykonaniu umowy na zlecenie 
administratora danych osobowych, w szczególności Robert Bosch GmbH, a także 
Robert Bosch Sp. z o.o.  

6. Państwa dane przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług 
określonych niniejszym regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych 
danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu 
określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania.) 

7. Informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa: 
a. Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat 

przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do 
informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.  

b. Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas 
skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - 
uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne 
do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi 
przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie 
jest jednak ograniczane (patrz poniżej). 

c. Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są 
wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.  

d. Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej 
chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy 
wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - 
zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego 
przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. 

e. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej 
chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów 
reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów 
organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i 
wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii. 

f. Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci 
uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić 
sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie 
prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie 
Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi 
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ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które 
przeważają nad Państwa prawami. 

g. Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich 
danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania 
Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona. 

h. Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać 
dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne 
technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej. 

8. W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż Administrator danych przetwarza Państwa dane 
z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego, którym jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606 950 000. 

9. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie 
z zakresem określonym w formularzu może spowodować nieprawidłowości w sposobie 
realizacji zamówienia. 
W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na 
przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu 
udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli. 
 
 

IV. REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi II na bieżąco, jednak 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji.  
 

2. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na adres Organizatora II wskazany 
w pkt I.2.a) lub na adres e-mail biuro@amgautomatyka.pl.  
 

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, datę wypełnienia formularza rejestracyjnego, 
jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie 
okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta. 

 
4. Organizator II będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
reklamacji przez Organizatora II. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o 
sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona 
reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora I 
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-
sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs i w siedzibie 
Organizatora II.  

 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:biuro@amgautomatyka.pl
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne-i-sterowniki/referencje/promocyjne-zestawy-napedowe/zestawy-indradrive-cs
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3. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego 

Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Klienta.  
 

 
 

 
 


