Regulamin Akcji „Pakiet potrójnych korzyści - ekooszczedni”
1. Organizatorem akcji promocyjnej„Pakiet potrójnych korzyści - ekooszczedni” (dalej także:
Akcja Promocyjna) jest firma Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej
65. Niniejszy regulamin będzie dostępny u Organizatora Akcji Promocyjnej.
2. . W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział Klienci Końcowi, którzy zdecydują się na zakup
wyszczególnionych zestawów pomp ciepła i realizację przez autoryzowanych Firmach Partnerskich
Viessmann Sp. z o.o.
3. Akcja Promocyjna trwa od 01. lutego 2021 r. do 31.grudnia 2021 r.
4. Akcją Promocyjną objęte są następujące urządzenia firmy Viessmann (dalej: Urządzenia):
2/ Pompy powietrzne typu monoblok (grupa A)
Wyszczególnienie dostępnych modeli i numerów katalogowych pomp ciepła znajduje się w Cenniku
– Program Potrójnych Korzyści
5. Akcja Promocyjna skierowana jest do Klientów Końcowych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w
Akcji Promocyjnej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.viessmann.pl/gratis
6. Zgłoszenia Klientów Końcowych przekazywane będą drogą elektroniczną do bazy Vitocontact i
kierowane do Firm Partnerskich zaproszonych do udziału w Akcji Promocyjnej.
7. Firma Viessmann Sp. z o.o. zobowiązana jest do kontaktu z Klientem Końcowym i potwierdzenie
przyjęcia do realizacji jego zapytania. Do zainteresowanych Klientów zgłosi się Firma Partnerska i
zgodnie z zasadami Akcji przygotuje indywidualną ofertę na Urządzenie.
8. W ramach Akcji Promocyjnej Klient Końcowy otrzymuje w cenie katalogowej Urządzenia
oczyszczacz powietrza typ HLOC -15 , który zamówi i odbierze poprzez e-sklep (
www.sklep-viessmann.pl) .
9.Sposób odebrania oczyszczacza w Akcji Promocyjnej jest następujący :
a) należy zarejestrować zakup na stronie moj.viessmann-serwis.pl
b) wprowadzić numer seryjny Urządzenia ( fabryczny )
c) przyporządkowany do tego numeru kod zostanie wysłany na podany e-mail
d) przechodząc na stronę e-sklepu należy zarejestrować się
e) należy złożyć zamówienie na oczyszczacz
f) wprowadzić kod w terminie do 31.01.2022
g) oczyszczacz z wartością zamówienia i wysyłki “0” zostanie dostarczony do Klienta.
10.Kod do e-sklepu może być zrealizowany wyłącznie na stronie www.sklep-viessmann.pl
11. Ważność kodu : do 31.01.2022.
12. Kod nie może być zamieniony na gotówkę.
13. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację warunków promocji określonych
niniejszym Regulaminem.
14.Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO) Klientów
Końcowych, którzy przystąpili do Akcji Promocyjnej jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu przy al. Karkonoskiej 65, tel. 71 3607100, marketing@viessmann.pl
Dane będą przetwarzane w celu:
- realizacji Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w Regulaminie Akcji. Podstawę
przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do otrzymania i realizacji kodu - zgoda (
podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, będącym realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora oraz rozpatrzenia reklamacji (podstawę przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia
sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT czy
operatorowi logistycznemu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe w zależności od celu ich
przetwarzania przetwarzane będą do momentu:
- wycofania zgody,
- wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją kodu,
- wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienci Końcowi, którzy przystąpili do Akcji
Promocyjnej posiadają następujące uprawnienia:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury
informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane
są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych
oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. lutego 2021 i obowiązuje przez okres trwania Akcji
Promocyjnej.

