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Regulamin promocji „Bezpiecznie z GLOBAL SYSTEM” 

§1 

Postanowienia ogólne i definicje 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Bezpiecznie z GLOBAL SYSTEM” jest GLOBAL SYSTEM Wojciech Jawor                          
z siedzibą w Brzeznej 495, 33- 386 Podegrodzie, prowadzącym działalność w oparciu o wpis do CEiDG, NIP: 734-
167-59-90, REGON: 492819598, zwana dalej Organizatorem. 

2. Promocja trwa od 22 marca 2021r. do 30 kwietnia 2021r. W tym okresie należy zgłosić przegląd serwisowy 
produktów GLOBAL SYSTEM wyszczególnionych w punkcie 5. 

3. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, mające miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające oraz użytkujące produkty GLOBAL SYSTEM, które w czasie trwania 
promocji wypełnią formularz promocyjnego przeglądu serwisowego i prześlą go elektronicznie, zwane dalej 
Uczestnikami.  

4. Elektroniczne zgłoszenie przeglądu serwisowego – wypełnione i przesłane przez Uczestnika. 
 elektroniczny formularz promocyjnego przeglądu serwisowego dostępny na stronie www.globalsystem.com.pl 
  ilość oraz zdjęcia tabliczek znamionowych produktów lub numer KT (podany na fakturze, zamówieniu lub 

protokole odbioru) 
5. Promocją objęte są produkty GLOBAL SYSTEM wyszczególnione poniżej: 

• Bramy rolowane przeciwpożarowe GSF KPR EI15 
 Bramy rolowane przeciwpożarowe GSF KPR EI30 
 Bramy rolowane przeciwpożarowe GSF KPR EI60 
 Bramy rolowane przeciwpożarowe GSF KPR E60 
 Bramy rolowane przeciwpożarowe GSF KPR E120/EW30 
 Bramy rolowane przeciwpożarowe GSF KPR E120/EW60 
 Kurtyny dymowe GSF KDR ruchome D i DH 
 Kurtyny dymowe GSF KDR stałe D 
 System przeładunkowy 

6. Przegląd produktów, o których mowa w pkt. 5, po spełnieniu wymagań z pkt. 4 będzie wykonany w promocyjnej 
cenie, tj. z 10% rabatem. Rabat dotyczy tylko i wyłącznie przeglądu serwisowego. Koszt dojazdu ustalany 
indywidualnie. 

7. Ilość produktów objętych promocją na przegląd serwisowy do 10 produktów znajdujących na jednym obiekcie. 
8. Za wykonany przegląd zostanie wystawiona faktura VAT, która będzie zawierała obniżoną cenę o rabat, wskazany 

w pkt. 6. Warunki płatności według indywidualnych ustaleń. 
9. Niniejszy regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej www.globalsystem.com.pl 

 

§2 

Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy firmy Organizatora. 
2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do promocji „Bezpiecznie z GLOBAL SYSTEM”, jest zapoznanie się                        

i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. 
3. Jeden Uczestnik w czasie trwania promocji może dokonać kilku zgłoszeń przeglądów serwisowych, dla różnych 

obiektów budowlanych. Każdy obiekt budowlany należy zgłaszać na odrębnym formularzu promocyjnego 
zgłoszenia przeglądu serwisowego. 

4. We wszystkich dokumentach będących częścią elektronicznego promocyjnego zgłoszenia przeglądu serwisowego 
Uczestnik zobowiązany jest podać prawdziwe dane. 

5. Aby przystąpić do promocji należy: 
 poprawnie wypełnić promocyjne zgłoszenie przeglądu serwisowego, o którym mowa w §1 punkt 4, 
 przesłać na adres serwis@globalsystem.com.pl dokumenty wskazane w §1 punkt 4 
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6. Uczestnik w terminie 3 dni roboczych od poprawnie przesłanych dokumentów, otrzyma potwierdzenie mailowe lub 
telefoniczne o dostarczeniu zgłoszenia do Organizatora. 

7. Terminy przeglądów będą ustalane z Uczestnikiem indywidualnie. 

 

§3 

Odpowiedzialność i prawa Organizatora 

1. Organizator powołuje Komisję promocji w celu nadzoru nad prawidłowym jej przebiegiem. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza 

promocyjnego zgłoszeniowego przeglądu serwisowego obowiązującego w promocji. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika promocji. 

 

§4 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników promocji jest GLOBAL SYSTEM Wojciech 
Jawor z siedzibą w Brzeznej 495, 33-386 Podegrodzie, prowadzącym działalność w oparciu o wpis do CEiDG, NIP: 
734-167-59-90, REGON: 492819598 

2. Uczestnik może skontaktować się z GLOBAL SYSTEM: 
• Listownie, na adres: GLOBAL SYSTEM Wojciech Jawor, Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, 
• Mailowo, na adres: biuro@globalsystem.com.pl. 

3. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych 
osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić 

 Listownie, na adres: GLOBAL SYSTEM, Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, 
 Mailowo, na adres: biuro@globalsystem.com.pl. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie: 
a) umożliwienie Uczestnikowi udziału w promocji  
b) umożliwienie korzystania z usług newsletterowych, na podstawie otrzymanej zgody. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w promocji jest art. 6 ust. 
1 lit a) b) i f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w celu otrzymywania 
informacji handlowych jest art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.                
z 2017r. poz. 1219 ze zm.). 

6. Dane osobowe Uczestnika promocji podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w promocji. 
7. Dane osobowe Uczestnika promocji podane podczas zapisania się do korzystania z usług newsletterowych będą 

przechowywane do czasu wycofania tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. 
8. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez GLOBAL SYSTEM jego danych: 

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Użytkownika które 
posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych; 

• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych 
niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora; 

• prawo usunięcia danych osobowych; 
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
 Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem 
 przetwarzania Twoich danych osobowych; 
• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na 
 przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
• prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim 

żądaniem. Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych                          
w punkcie 3. 

9. Organizator nie będzie udostępniać danych osobowych Uczestnika. 



 

 
GLOBAL SYSTEM Wojciech Jawor                      tel. +48 18 440 75 52                                            biuro@globalsystem.com.pl 
Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie                                                   www.globalsystem.com.pl 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji promocji przez czas trwania promocji,                        
a także po jej zakończeniu do czasu dokonania wszystkich przeglądów serwisowych. 

 

§5 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji promocji można zgłaszać na adres mailowy 
biuro@globalsystem.com.pl przez cały okres trwania promocji, nie później jednak niż do 14 dni po dacie 
zakończenia przyjmowania elektronicznych zgłoszeń promocyjnych, tj. do 15.05.2021 r.(decyduje data dostarczenia 
wiadomości). 

2. Uczestnik zgłaszając reklamację musi podać swoje dokładne dane, czyli: imię, nazwisko, adres do korespondencji, 
oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję promocji złożoną z przedstawicieli Organizatora na podstawie 
niniejszego regulaminu w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. 

4. Decyzja Komisji promocji jest ostateczna i wiążąca, a powiadomienie zostanie dostarczone Uczestnikowi na adres 
mailowy, z którego reklamacja została przesłana (lub listem poleconym) w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

5. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej powyżej, nie jest warunkiem koniecznym do wystąpienia na drogę 
sądową. 

 

§6 

Postanowienia końcowe. 

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu może spowodować cofnięcie uprawnień 
przysługujących z tytułu udziału w promocji. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianach w regulaminie będzie 
dostępna na stronie www.globalsystem.com.pl 

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie i obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez właściwy 
sąd. 

 


