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ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  
ARTYKUŁ 1 – Informacje podstawowe  
  

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji pn. „Ekipa Porotherm”, której organizatorem jest 
Wienerberger Ceramika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, 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 0000088098, NIP 841-
100-38-37, kapitał zakładowy 374.324.808,00 zł, kontakt za pośrednictwem adres e-mail 
adrianna.przedpelska@wienerberger.com   
 

1.2 Promocja pn. „Ekipa Porotherm” odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

1.3 Udział w promocji pn. „Ekipa Porotherm” jest dobrowolny.  
  
ARTYKUŁ 2 – Definicje  
  
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie dla zwrotów wskazanych 
poniżej:  
  

2.1 Wienerberger – Wienerberger Ceramika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, 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 
0000088098, NIP 841-100-38-37, kapitał zakładowy 374.324.808,00 zł;  

  

2.2 Promocja – promocja pn. „Ekipa Porotherm”, której zasady określa Regulamin;  
  

2.3 Okres Promocji – okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, w 
którym trwa Promocja; 

 
2.4 Uczestnik – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks cywilny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka zgodnie z 
Kodeksem spółek handlowych) prowadzący działalność w zakresie prowadzenia usług 
budowlanych, który spełni opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji. 
Uczestnikiem nie może być przedsiębiorca posiadający ważne prawo do posługiwania się 
tytułem Certyfikowanego Wykonawcy Dryfix, bądź będący w toku procesu certyfikacji na 
Certyfikowanego Wykonawcę Dryfix realizowanego przez Wienerberger, tj. który przeszedł jeden 
z modułów programu certyfikacyjnego zgodnie z regulaminem certyfikacji; 

  

2.5 Budowa – zrealizowane przez Uczestnika w Okresie Promocji prace polegające na wykonaniu 
obiektu budowlanego – domu jednorodzinnego w stanie surowym otwartym Produktami  
w technologii Porotherm: Porotherm P+W, Porotherm Profi lub Porotherm Dryfix. Jako dom  
w stanie surowym otwartym rozumie się konstrukcję, którą stanowią wzniesione ściany nośne 
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ze stropami, jest on zwieńczony konstrukcją dachową. Jako Budowę wyłącza się z Promocji 
obiekty realizowane w ramach tzw. Porozumień Inwestycyjnych, tj. trójstronnych porozumień o 
udzielenie rabatu inwestycyjnego dystrybutorowi produktów Wienerberger przez Wienerberger;  

 
2.6 Formularz – formularz rejestracyjny dostępny na Stronie, umożliwiający Uczestnikowi 

zarejestrowanie się w Promocji;  
 

2.7 Nagroda – jeden z pakietów nagród, których fundatorem jest Wienerberger, wskazany w 
Artykule 7 ust. 7.1 Regulaminu. Lista Nagród jest również dostępna na Stronie; 
 

2.8 Przedstawiciel Wienerberger – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny prowadzący działalność w zakresie sprzedaży materiałów 
budowlanych posiadający autoryzację Wienerberger; lista Przedstawicieli Wienerberger 
dostępna jest na stronie Wienerberger pod adresem www.wienerberger.pl;  

 
2.9 Produkty / Technologia Porotherm – produkty Porotherm, których producentem jest wyłącznie 

Wienerberger, znajdujące się w ofercie Przedstawicieli Wienerberger wyłącznie na rynku polskim 
lub oferowane bezpośrednio przez Wienerberger, których oferta dostępna jest na stronie 
www.wienerberger.pl, umożliwiające zastosowanie na Budowie jednej z trzech technologii 
Porotherm: Porotherm P+W, Porotherm Profi lub Porotherm Dryfix;  

 

2.10 Regulamin – niniejszy regulamin Promocji dostępny na Stronie;    
 

2.11 RODO – rozporządzenie 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); 

 
2.12 Usługa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu 
przez Wienerberger Formularza oraz formularza rejestracyjnego Budowy na Stronie; 

 
2.13 Strona – strona pod adresem wienerberger.pl/ekipa-porotherm, na której świadczona jest Usługa; 
 
2.14 Użytkownik – Uczestnik, który korzysta z Formularza lub formularza rejestracyjnego Budowy 

udostępnionego na Stronie przez Wienerberger. 
 

ROZDZIAŁ II – UCZESTNICTWO ORAZ ZASADY PROMOCJI 
 

ARTYKUŁ 3 – Produkty  
  

3.1 Promocja dotyczy Produktów zakupionych wyłącznie u Przedstawicieli Wienerberger lub 
bezpośrednio od Wienerberger na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także nabytych w 
ramach sprzedaży prowadzonej na odległość przez Przedstawicieli Wienerberger posiadających 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
3.1.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż do udziału w Promocji nie uprawnia: (i) nabycie 

Produktów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub (ii) od podmiotu, który nie jest 
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Wienerberger lub Przedstawicielem Wienerberger. Promocja nie obejmuje Produktów 
pochodzących ze sprzedaży wtórnej.  

  

3.2 Promocja dotyczy Produktów fabrycznie nowych. Nie są objęte Promocją produkty 
demonstracyjne lub sprzedane jako niepełnowartościowe.  

 

3.3 W sposób wyraźny postanawia się, że Promocja dotyczy wyłącznie Budów obejmujących domy 
jednorodzinne, tj. budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), które w zakresie 
materiałów ściennych murowanych, w całości zostały zrealizowane w Technologii Porotherm oraz 
zostały zrealizowane od dnia 1 września 2022 r. do godziny 23:59 w dniu kończącym Promocję.   
 

ARTYKUŁ 4 – Warunki uczestnictwa w Promocji  
  

4.1 Warunkiem udziału w Promocji jest:  
 

(i) posiadanie przez Uczestnika dostępu do sieci Internet, posiadanie urządzenia 
umożliwiającego przeglądanie sieci Internet obsługującego HTML5 oraz konta poczty 
elektronicznej e-mail,  

  

(ii) wypełnienie przez Uczestnika Formularza dostępnego na Stronie, 
 

(iii) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego pola w Formularzu,  
 

(iv) rejestracja Budowy zgodnie z Regulaminem. 
 

4.2 W każdej chwili, bez podawania przyczyny, Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału  
w Promocji o czym zobowiązany jest mailowo poinformować Wienerberger na wskazany  
w Regulaminie adres e-mail. Niezależnie jednak od przysługującego prawa do rezygnacji, 
Wienerberger może w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe na zasadach określonych  
w Artykule 10.  

 

4.3 Zgłoszenie się Uczestnika do udziału w Promocji wymaga zgodnego z prawdą wypełnienia 
Formularza poprzez podanie następujących danych:  

  

(i) imienia i nazwiska osoby wypełniającej Formularz;  
  

(ii) firmy Uczestnika;  
 

(iii) NIP Uczestnika; 
  

(iv) adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby Uczestnika;  
  

(v) adresu korespondencyjnego Uczestnika (jeśli jest inny niż adres wskazany w pkt (iv)); 
  

(vi) adresu e-mail Uczestnika;  



  5  

  

(vii) kontaktowego numeru telefonu. 
 

(viii) liczby pracowników w ekipie budowlanej,  
 

Uczestnik w Formularzu zgłoszenia udziału w promocji może zgłosić od 1 do 3 pracowników. 
 

4.4 W Okresie Promocji Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Wienerberger o każdej 
zmianie danych, o których mowa w ust. 4.3 (i)-(vii) powyżej za pośrednictwem danych 
kontaktowych Wienerberger wskazanych w Artykule 1 ust. 1.1 Regulaminu. Niepoinformowanie 
Wienerberger o zmianach ww. danych wyłącza możliwość podnoszenia przez Uczestnika 
roszczeń z tytułu posługiwania się przez Wienerberger nieaktualnymi danymi, w szczególności 
za przesłanie Nagrody na nieaktualny adres korespondencyjny Uczestnika.  
 

4.5 W przypadku prawidłowej rejestracji Uczestnika w Promocji, zgodnie z Regulaminem, Uczestnik 
otrzyma od Wienerberger upominek powitalny. 

 

ARTYKUŁ 5 – Zasady Promocji  
  
5.1 W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać Nagrodę za zarejestrowaną zgodnie z 

Regulaminem w Okresie Promocji Budowę, z zastrzeżeniem, iż na potrzeby każdej z 
poszczególnych Budów, które Uczestnik zarejestruje zgodnie z Artykułem 6 Regulaminu, jako 
całość materiałów ściennych murowanych zostanie wykorzystana wyłącznie Technologia 
Porotherm oraz Budowy zostały zrealizowane od dnia 1 września 2022 r. do godziny 23:59 w dniu 
kończącym Promocję. 

 
5.2 W Okresie Promocji Uczestnik może zarejestrować do 10 Budów.  
 
5.3 W przypadku realizacji Budowy polegającej na wybudowaniu budynku w zabudowie bliźniaczej, 

każdy z budynków liczony jest pojedynczo.  
  

ARTYKUŁ 6 – Rejestracja Budowy  
  

6.1 Rejestracja Budowy następuje z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego Budowy 
dostępnego na Stronie.  

  

6.2 Rejestracja Budowy wymaga:  
  

(i) podania adresu Budowy lub numeru działki, na której realizowana jest Budowa;  
  

(ii) wskazania, poprzez wybór z listy dostępnej w formularzu rejestracyjnym Budowy 
Technologii Porotherm wykorzystanej na Budowie;   

  

(iii) przesłania czytelnych, minimum 2 (dwóch) fotografii Budowy, dokumentujących 
zastosowanie Produktów na Budowie w powszechnie stosowanym formacie, np. jpg,  
w jakości umożliwiającej identyfikację zastosowanej na Budowie Technologii Porotherm, 
przy czym jedna fotografia musi obrazować początek Budowy, a druga stan Budowy po 
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zakończeniu wszystkich prac budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem Technologii 
Porotherm na etapie stanu surowego otwartego. 

 

6.3 Wienerberger zastrzega sobie prawo do weryfikacji rejestracji Budowy, na którą składa się:  
  

(i) weryfikacja prawidłowości danych zarejestrowanej Budowy, o których mowa w ust. 6.2. 
powyżej, wskazanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Budowy;  

  
(ii) wizja lokalna Budowy.  

  
Termin weryfikacji rejestracji Budowy przez Wienerberger wynosi do 20 dni od dnia rejestracji 
Budowy przez Uczestnika.  

  

6.3.1 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rejestracji Budowy, w tym  
w szczególności w przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dołączone wymagane załączniki, 
Wienerberger poinformuje Uczestnika o tym fakcie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu. W takim przypadku 
Uczestnik ma prawo do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 5 dni. Wienerberger 
zweryfikuje poprawione zgłoszenie Uczestnika w terminie do 20 dni. Uzupełnienie 
zgłoszenia rejestracyjnego Budowy przez Uczestnika polega na przesłaniu poprawnych 
zdjęć Budowy na wskazany adres e-mail Wienerberger.  

  

6.4 Niezależnie od terminu określonego w ust. 6.3 powyżej, Wienerberger jest uprawniony do 
odmowy rejestracji Budowy w przypadku, gdy okaże się, że:  

  

(i) zgłoszenie rejestracyjne jest błędne lub niekompletne, a braki te nie zostały uzupełnione 
przez Uczestnika zgodnie z ust. 6.3.1 powyżej lub  

  

(ii) zgłoszenie rejestracyjne Budowy zawiera niezgodne z prawdą informacje lub jest 
sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub  

  

(iii) Budowa nie została wykonana przez Uczestnika lub  
 

(iv) Budowa, w zakresie materiałów ściennych murowanych, nie została wykonana w całości 
w Technologii Porotherm lub 

 
(v) Budowa nie została zrealizowana przez Uczestnika w Okresie Promocji.  

  

6.5 Budowa zgłoszona przez Uczestnika do rejestracji, która nie została zarejestrowana przez 
Wienerberger z przyczyn wskazanych w ust. 6.4 powyżej, nie pomniejsza dostępnej dla 
Uczestnika puli Budów możliwych do zarejestrowania w Okresie Promocji.  

  

6.6 W przypadku spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 6.2 powyżej oraz pozytywnej 
weryfikacji rejestracji Budowy, Wienerberger dokona rejestracji Budowy, o czym poinformuje 
Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Uczestnika  
w Formularzu adres e-mail. 
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ARTYKUŁ 7 – Nagrody   
 

7.1 Uczestnikowi, który w sposób prawidłowy zarejestruje Budowę w Okresie Promocji, zgodnie z 
Artykułem 6 Regulaminu, w zależności od wskazanego przez niego w formularzu rejestracji 
Budowy rodzaju Technologii Porotherm zastosowanej na Budowie oraz ilości zgłoszonych 
pracowników (od 1 do 3), zostanie przyznana Nagroda dedykowana tej Technologii Porotherm: 
 
(i) Pakiet Porotherm P+W, w przypadku zastosowania na Budowie Technologii Porotherm 

P+W, 
 
(ii) Pakiet Porotherm Dryfix, w przypadku zastosowania na Budowie Technologii Porotherm 

Dryfix, 
 

(iii) Pakiet Porotherm Profi w przypadku zastosowania na Budowie Technologii Porotherm 
Profi, 

 
w ilości odpowiadającej ilości zgłoszonych przez Uczestnika pracowników zgodnie z Artykułem 
4 ust. 4.3 powyżej (np. w przypadku zarejestrowania jednej Budowy w Technologii Porotherm 
P+W i zgłoszeniu przez Uczestnika w Formularzu trzech pracowników, Uczestnik otrzyma trzy 
Nagrody – trzy pakiety Porotherm P+W). 
 

7.2 Maksymalnie Uczestnik może więc zdobyć do 30 Nagród (30 Nagród w przypadku 
zarejestrowania 10 Budów i zgłoszenia 3 pracowników).  

 
7.3 Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi bezpłatnie na wskazany przez niego w Formularzu 

adres. 
 
7.4 Lista Nagród może ulegać zmianom w czasie trwania Okresu Promocji. Wienerberger będzie 

informował Uczestników o tych zmianach stosownie do Artykułu 12 ust. 12.1 Regulaminu.  
 
7.5 Nagrody są opodatkowane na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Obowiązek podatkowy obciąża podmiot, który otrzymał Nagrodę, tj. Uczestnika.  
 
ARTYKUŁ 8 – Usługa  
 

8.1 Usługobiorcą jest Użytkownik.  
 

8.2 Dostęp do Formularza lub formularza rejestracyjnego Budowy nie jest uzależniony od dokonania 
rejestracji czy zalogowania się, jest dobrowolny i nieograniczony w czasie, przy czym rejestracja 
pierwszej Budowy za pomocą formularza rejestracyjnego Budowy wymaga uprzedniego 
zgłoszenia się Uczestnika do Promocji za pomocą Formularza, zgodnie z Artykułem 4 ust. 4.3 
Regulaminu. 

 
8.3 Wienerberger zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania Usługi w każdym 

czasie, bez podania przyczyn.  
 
8.4 Formularz służy wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zgłoszenia swojego udziału  
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w Promocji, a formularz rejestracyjny Budowy wyłącznie do rejestrowania poszczególnych 
Budów na zasadach określonych w Regulaminie.  

 
8.5 Usługa w zakresie Formularza jest świadczona na rzecz Użytkownika po łącznie:  
 

(i) wyborze przez niego odpowiednich opcji w polach wskazanych w treści Formularza,  
 

(ii) podaniu wymaganych danych osobowych,  
 

(iii) zaakceptowaniu Regulaminu,  
 

(iv) potwierdzeniu zapoznania się z polityką prywatności oraz  
 

(v) kliknięciu w pole potwierdzające wysyłkę zgłoszenia udziału w Promocji.  
 
8.6 Usługa w zakresie formularza rejestracyjnego Budowy jest świadczona na rzecz Użytkownika po 

łącznie: 
 
(i) wyborze przez niego odpowiednich opcji w polach wskazanych w treści formularza 

rejestracyjnego Budowy, 
 

(ii) podaniu wymaganych danych osobowych oraz danych dotyczących Budowy, 
 

(iii) kliknięciu w pole potwierdzające wysyłkę tego formularza. 
 

8.7 Spełnienie wymagań wskazanych odpowiednio w ust. 8.5 lub ust. 8.6 powyżej jest 
równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. Użytkownik w 
każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez opuszczenie Strony. 

 
8.8  Wymagania niezbędne do skorzystania z Usługi są następujące: 

 
(i) połączenie z siecią Internet,  

 
(ii) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla 

Firefox 3.5, Google Chrome 3.0, Apple Safari 4.0, Opera 9.5,  
 

(iii) poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.  
 

W przypadku chęci skorzystania z Usługi z urządzeń mobilnych, warunkiem jest: 
 

(i) posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego,  
 

(ii)  posiadanie dostępu do sieci Internet oraz  
 

(iii) poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.  
 

8.9 Wienerberger świadczy Usługę nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych 
wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub 
serwisowych.  
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8.10 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści niezgodnych z przepisami prawa, 

Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Wienerberger nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z ww. zasadami.  

 
8.11 Wienerberger nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Formularza lub formularza 

rejestracyjnego Budowy wynikający z przyczyn niezależnych od Wienerberger lub innych 
przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony.  

 
8.12 Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do 

niepodawania danych innych osób. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść 
podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw 
osób trzecich w związku z podaniem tych danych. 

 
8.13 Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi:  
 

 złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające 
szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego 
Użytkownika, takie jak wirusy, robaki, trojany,  

 programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które 
gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je autorowi programu,  

 spam,  
 wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną 

zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),  
 włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich. 
 

8.14 Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Usługi zapewniają:  
 

 korzystanie z legalnego oprogramowania, które jest na bieżąco aktualizowane,  
 korzystanie z oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem,  
 włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 
 nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,  
 regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,  
 szyfrowanie transmisji danych,  
 unikanie korzystania z Usługi w miejscu publicznie dostępnym, jak kawiarenki internetowe, 

publiczne hot-spoty,  
 nieinstalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia,  
 sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej. 

  
ROZDZIAŁ III – REKLAMACJE  

  
ARTYKUŁ 9 – Reklamacje  

  
9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres adrianna.przedpelska@wienerberger.com w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia Okresu Promocji lub utraty statusu Uczestnika.  

  

9.2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej: NIP, firmę oraz adres do korespondencji Uczestnika, 
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imię i nazwisko osoby składającej reklamację w imieniu Uczestnika, przyczynę jej złożenia oraz 
wskazywać na oczekiwany przez Uczestnika sposób jej załatwienia. Reklamacja niezawierająca 
elementów, o których mowa w niniejszym ust. zostanie pozostawiona bez rozpoznania.  

  

9.3 Wienerberger rozpozna prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni roboczych 
(poniedziałek – piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). O wynikach rozpatrzenia 
reklamacji Wienerberger poinformuje Uczestnika składającego reklamację za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.  

  

9.4 Wienerberger zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania i odpowiedzi, 
jeżeli będzie ona wynikać z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.  

  
ROZDZIAŁ IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  
ARTYKUŁ 10 – Dane osobowe  

  
10.1 Wszelkie dane osobowe przetwarzane w ramach Promocji będą przetwarzane przez 

Wienerberger zgodnie z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami 
prawa, w szczególności zgodnie z RODO. 
 

10.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Wienerberger. 
Kontakt z Wienerberger w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest możliwy 
poprzez: 
 
(i) wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,   

 
(ii) lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 

736 Warszawa 
 

10.3 Wienerberger powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci skontaktowania się 
z inspektorem ochrony danych, można przesłać: 
 
(i) wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com, 

 
(ii) lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 

736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. 
 

10.4 Wienerberger przetwarza dane osobowe: 
 
(i) Użytkowników,  
 
(ii) Uczestników, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub 

wspólnikami spółki cywilnej i przystępują do Promocji, a także  
 

(iii) osób działających w imieniu Uczestnika (niezależnie od tego czy Uczestnik jest osobą 
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fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub inną jednostką 
organizacyjną), jak np. pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele ustawowi, 
wspólnicy, reprezentanci Uczestnika,  

 
(iv) Przedstawicieli Wienerberger.   

 
10.5 Dane osobowe pozyskane w związku z Promocją zostaną wykorzystane dla celów: 

 
(i) realizacji Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dotyczy wyłącznie Użytkowników), 

 
(ii) przeprowadzenia i obsługi Promocji, a także przyznania Nagród, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO (dotyczy Uczestnika, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej), 

 
(iii) przeprowadzenia i obsługi Promocji, a także przyznania Nagród, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger jakim jest 
niezbędność przetwarzania danych pracowników i współpracowników oraz innych osób 
ze strony Uczestników Promocji wyznaczonych jako osoby kontaktowe (dotyczy osób 
działających w imieniu Uczestnika, będącego zarówno osobą fizyczną, jak i prawną lub 
inną jednostką organizacyjną, czyli np. pracowników, współpracowników, przedstawicieli 
ustawowych, wspólników, reprezentantów lub innych osób, których dane Wienerberger 
przetwarza w celu obsługi Promocji), 

 
(iv) udzielenia Uczestnikom informacji o miejscu, w którym mogą zakupić produkty 

Wienerberger, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizacji umowy zawartej z 
Przedstawicielem Wienerberger (jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger jakim jest niezbędność 
przetwarzania w postaci wykonywania umowy z Przedstawicielem Wienerberger (w 
przypadku występowania np. jako pracownik, współpracownik, pełnomocnik, członek 
zarządu, w imieniu Przedstawiciela Wienerberger będącego zarówno osobą fizyczną, jak 
i prawną lub inną jednostką organizacyjną) (dotyczy Przedstawicieli Wienerberger), 

 
(v) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wienerberger, w szczególności 

związanych z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c RODO, 

 
(vi) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także dochodzenia lub obrony roszczeń 

Wienerberger, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu 
Wienerberger polegającego na przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, a także 
ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej 
i pozasądowej, 

 
(vii) w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie 

uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na promocji własnych produktów i 
usług. 

 
10.6 Dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od Użytkownika, od Uczestnika lub jego 
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pracowników, współpracowników oraz innych osób ze strony Uczestników wyznaczonych jako 
osoby kontaktowe. Dane Przedstawiciela Wienerberger są pozyskiwane od samego 
Przedstawiciela Wienerberger na etapie zawierania umowy handlowej.   
 
Zakres pozyskanych danych dotyczy danych osobowych niezbędnych do obsługi Promocji, a 
także wypełnienia obowiązków prawnych i jest zazwyczaj następujący: dane identyfikacyjne (imię 
i nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), a także dane identyfikujące 
Uczestnika (nazwa, adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności, NIP). W zakresie danych 
Przedstawicieli Wienerberger będą przetwarzane jedynie dane identyfikacyjne i dane kontaktowe.   
 

10.7 Odbiorcami danych osobowych mogą być, w szczególności: dostawcy usług IT, doradcy prawni, 
kancelarie prawne, audytorzy, podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji, 
podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych, podmioty 
prowadzące działalność́ pocztową lub kurierska ̨. 
 
Ponadto Wienerberger zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym 
organom (np. urzędom, sądom, komornikom i innym instytucjom) bądź osobom trzecim, które 
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej 
oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani odbiorców 
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 

10.8 Wienerberger będzie przetwarzał dane osobowe przez okres trwania Promocji, a po jej 
zakończeniu także do upływu momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres 
wskazany w przepisach prawa – w zależności, który z tych okresów nastąpi później. 
 

10.9 Podmiotom danych przysługuje prawo: 
 
(i) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

 
(ii) sprostowania danych (art. 16 RODO), 

 
(iii) usunięcia, tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), 

 
(iv) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

 
(v) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
(art. 20 RODO). 

 
Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, należy przesyłać 
do punktu kontaktowego wskazanego w ust. 10.2. 
 
Podmiotom danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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10.10 Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 
Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji. Podanie danych w 
celach marketingowych jest dobrowolne.  
 

10.11 Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą 
profilowane. 

 
ARTYKUŁ 11 – Odpowiedzialność  

  

11.1 Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika w ramach korzystania z Promocji treści 
naruszających obowiązujące prawo lub niezgodnych z Regulaminem, w szczególności 
naruszające prawa osób trzecich lub zawierające oprogramowanie wirusowe, bądź spam. W 
przypadku stwierdzenia przez Wienerberger, na podstawie wiarygodnych i uzasadnionych 
informacji, że Uczestnik korzysta z Promocji niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
Regulaminem, Wienerberger jest uprawniony do usunięcia takiego Uczestnika z udziału w 
Promocji.  
 

11.2 W sposób wyraźny postanawia się, iż Wienerberger nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawidłowe działanie sieci Internet, błędy w przesyle danych, wadliwość usług świadczonych 
przez podmioty trzecie zapewniające dostęp do sieci Internet, banki prowadzące rachunki 
bankowe oraz za następstwa usterek technicznych lub błędów w konfiguracji urządzeń 
końcowych oraz infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanych przez Uczestnika i 
niezapewnionych przez Wienerberger.  

  

11.3 Wienerberger nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Formularza i formularza 
rejestracyjnego Budowy przez Uczestnika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub 
postanowieniami Regulaminu, w szczególności za podawane przez Uczestnika dane osobowe, 
adresy Budów oraz przesyłane przez Uczestnika zdjęcia Budów.  

  

11.4 Wienerberger zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia funkcjonalności i dostępności 
Formularza lub formularza rejestracyjnego Budowy na czas niezbędnych napraw, aktualizacji, 
czy też usuwania skutków awarii systemu, za pomocą którego Wienerberger świadczy Usługi, o 
czym poinformuje Uczestników w drodze komunikatu widocznego na Stronie.  

  

11.5 Wienerberger zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji dostępu do 
Formularza lub formularza rejestracyjnego Budowy w zależności od istniejących warunków oraz 
posiadanych możliwości technicznych, starając się zachować jak najlepszą jakość w tym 
zakresie.  

  

11.6 Wienerberger nie ponosi wobec Uczestnika naruszającego obowiązujące prawo lub Regulamin 
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek usunięcia Uczestnika z udziału w Promocji. 

  
ARTYKUŁ 12 – Postanowienia końcowe  

  

12.1 Wienerberger zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. ze względu 
na: a) zmianę przepisów prawa, b) w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnej 
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decyzji organów administracyjnych lub orzeczenia sądu, c) ze względów bezpieczeństwa, d) 
wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony lub Usługi – nowe funkcjonalności, 
przyczyny techniczne i technologiczne, zmianę obowiązków związanych z rejestracją Budowy, 
wprowadzenie do Promocji innych produktów oferowanych przez Wienerberger, e) zmiany na 
liście Nagród oraz w zakresie ich przyznawania. O każdej zmianie Regulaminu Wienerberger 
poinformuje Uczestników drogą mailową z prawem do rezygnacji z udziału w Promocji w terminie 
7 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie 
wpływają na prawo Uczestnika do Nagrody, nabyte przed wprowadzeniem tych zmian.  

  

12.2 Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne 
bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień 
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest 
najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 12.3 poniżej.  

  

12.3 W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza 
uprawnień Uczestnika jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia 
istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.  

 
12.4  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności zaś ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 
cywilny.  
 

12.5 Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 października 2022 r. Ostatnia aktualizacja: 01.03  2023 r. 
 


