
1 
 

Regulamin akcji promocyjnej  

„Promocja konsumencka  

Bondex Ceramic maj 2022” 
 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej 

pod nazwą „Promocja konsumencka Bondex Ceramic luty 2022" (dalej „Akcja Promocyjna").  

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk, numer KRS: 0000866894, NIP: 5833410227, REGON: 
387388406 (dalej „Organizator”). 

3. Organizator działa na zlecenie PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż produktów marki Bondex Smart 
Ceramic i Bondex Smart Paint.  

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich 
sklepach stacjonarnych działających pod marką „Castorama” (dalej „Sklepy”), z zastrzeżeniem, 
iż Akcja Promocyjna nie obowiązuje dla zamówień i zakupów dokonanych w sklepie 
internetowym Castorama, także w przypadku wyboru opcji odbioru produktu lub produktów w 
Sklepie.  

5. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 04.05.2022 do 22.05.2022  w godzinach otwarcia Sklepów, 
jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli Kart Podarunkowych w Akcji, o której mowa w § 3 ust. 
1 Regulaminu (dalej „Okres Promocji”).  

6. Akcją Promocyjną objęty jest zakup w Sklepie produktów Bondex Smart Paint i Bondex Smart 
Ceramic (dalej łącznie „Produkty” lub pojedynczo „Produkt”). Lista Produktów stanowi 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
 

 
  
§ 2. Uczestnicy  
 

1. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, nabywające Produkty działając jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu 
cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) , o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, w 
ilościach detalicznych (tj. nie więcej niż 25 litrów w ramach pojedynczego zakupu),  w celu 
niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Uczestnik 
Promocji”).  

2. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz PPG Deco Polska 
Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne dokonujące jednorazowego zakupu Produktów w ilości równej 
lub wyższej od 25 (słownie: dwadzieścia pięć) litrów, tj. potwierdzonych jednym dowodem 
zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą).  

 
§ 3. Nagrody 
 

1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są karty podarunkowe o wartości 25 zł (słownie: dwadzieścia 
pięć złotych) (dalej „Karta Podarunkowa”), których pula jest ograniczona i wynosi 4 000 sztuk 
(słownie: cztery tysiące sztuk). 

2. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i umożliwia dokonywanie zakupu towarów 
z oferty handlowej Castorama Polska Sp. z o.o. w dowolnym sklepie Castorama Polska Sp. 
z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem karty podarunkowej 
Castorama dostępnym na terenie Sklepu w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz pod adresem 
https://www.castorama.pl/regulaminy/inne-regulaminy.  

3. W chwili wydania Karty Podarunkowej dokonana zostanie jej aktywacja (doładowanie). Karta 
Podarunkowa ważna jest przez 12 miesięcy od dnia jej aktywacji.  

 
 
§ 4. Zasady przyznawania Karty Podarunkowej 
 

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu (a zwłaszcza § 2 ust. 1 Regulaminu) 
Każdy Uczestnik Promocji, który w Okresie Promocji spełni łącznie następujące warunki: 
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a) dokona w Sklepie jednorazowego zakupu co najmniej 5 (słownie: pięciu) litrów Produktu lub 
Produktów objętego jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (dalej „Zakup”), 
Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej, tj. przy wykorzystaniu karty płatniczej lub karty kredytowej.  

b) zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzający dokonanie Zakupu, 
c) zgłosi się w dniu dokonania Zakupu do Punktu Obsługi Klienta oraz okaże pracownikowi 

Sklepu oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzający dokonanie zakupu 
Produktu, uzyska nagrodę w postaci Karty Podarunkowej. 
 

2. Jednorazowy zakup łącznie, co najmniej 5 (słownie: pięciu) litrów Produktu oznacza zakup 
obejmujący opakowanie Produktu lub Produktów o dowolnej objętości oraz w dowolnej wersji 
(np. minimum 1 (jedno) opakowanie Produktu Bondex Smart Ceramic lub Bondex Smart Paint 
o pojemości 5 L albo minimum 2 (dwa) opakowania Produktu Bondex Smart Ceramic lub 
Bondex Smart Paint o pojemności 2,5 L) potwierdzony jednym dowodem zakupu (paragonem 
fiskalnym lub fakturą).Produkty w opakowaniach o tej samej pojemności mogą dotyczyć różnych 
wersji/kolorów, zgodnie wersjami/kolorami Produktów wskazanymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. 

3. Płatność za Zakupy Kartą Podarunkową nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji i otrzymania 
Karty Podarunkowej. 

4. Uczestnikowi Promocji, z zastrzeżeniem postanowień § 2 Regulaminu przysługuje prawo do 
wzięcia udział w Akcji Promocyjnej dowolną ilość razy przy czym dla uzyskania Karty 
Podarunkowej konieczne jest każdorazowe spełnienie przez Uczestnika Promocji wszystkich 
warunków określonych w ust. 1 powyżej.  

5. Wyczerpanie puli wszystkich Kart Podarunkowych przed upływem Okresu Promocji oznacza 
zakończenie Akcji Promocyjnej.   

6. Informacja o wyczerpaniu w Akcji Promocyjnej puli Kart Podarunkowych zostanie umieszczona 
w Sklepach.   

 
 
§ 5. Wydanie Kart Podarunkowych 
 

1. W celu otrzymania Karty Podarunkowej w ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik Promocji 
zobowiązany jest w dniu dokonania Zakupu do poinformowania o tym pracownika Sklepu w 
Punkcie Obsługi Klienta oraz okazania paragonu fiskalnego lub faktury, potwierdzającego 
Zakup. Pracownik Sklepu wydając Kartę Podarunkową, dokona stosownej adnotacji o jej 
wydaniu na paragonie fiskalnym lub fakturze.  

2. Jednorazowa ilość zakupionego Produktu lub Produktów uprawniająca do otrzymania Karty 
Podarunkowej powinna być uwidoczniona na jednym dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym 
lub fakturze VAT). 

3. Produkty uwidocznione na dwóch lub więcej dowodach zakupu nie sumują się. 
4. W przypadku gdy, Uczestnik nie odbierze Karty Podarunkowej w dniu Zakupu, Uczestnik traci 

prawo do Karty Podarunkowej. 
5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę lub na inną nagrodę. 

 
 
§ 6. Zwrot Produktów uprawniających do otrzymania Karty podarunkowej 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży w sklepach Castorama Polska sp. z o.o. 
dostępnego pod adresem https://www.castorama.pl/regulaminy/inne-regulaminy, zwrot 
pełnowartościowego Produktu, którego nabycie było podstawą otrzymania przez Uczestnika 
Promocji Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz z zwrotem niewykorzystanej Karty 
Podarunkowej.   

2. W przypadku gdy, Uczestnik Promocji wykonuje swoje uprawnienia z rękojmi lub gwarancji (o 
ile została przyznana) w stosunku do Produktu, którego nabycie było podstawą otrzymania 
przez Uczestnika Promocji Karty Podarunkowej, Uczestnik Promocji nie jest zobowiązany do 
zwrotu Karty Podarunkowej.  

 
 
§ 7. Reklamacje i dane osobowe 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej należy zgłaszać pisemnie za 
pośrednictwem poczty listem poleconym pod korespondencyjnym Organizatora: Nofsza spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nowogrodzka 50/54, lokal 415, 00-695 Warszawa. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane personalne (tj. imię, nazwisko oraz 
adres zamieszkania) zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z 
uzasadnieniem. 

https://www.castorama.pl/regulaminy/inne-regulaminy
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3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Promocji, w zależności 

od wybranej formy korespondencji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez 
Organizatora.  

5. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator - Nofsza 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk, numer KRS: 
0000866894, NIP: 5833410227, REGON: 387388406 (dalej „Administrator”). Kontakt do 
Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: office@nofsza.pl. 

6. Administrator powołał inspektora ochrony danych – niezależnego specjalistę w dziedzinie 
prawa ochrony danych osobowych. Każda osoba składająca reklamację może uzyskać pomoc 
dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym, kontaktując 
się z inspektorem ochrony danych pod adresem: rodo@nofsza.pl  

7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika Promocji zgłaszającego 
reklamację wyłącznie w związku ze zgłoszoną reklamacją, tj. do celów przeprowadzenia 
procedury reklamacyjnej.  

8. Przeprowadzenie procedury reklamacyjnej jest uzasadnionym interesem prawnym 
Organizatora. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie:  

a. art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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”; 

b. przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.  
10. Odbiorcami danych Uczestników składających reklamacje będą: 

a. dostawcy poczty elektronicznej – celem wymiany korespondencji drogą elektroniczną; 
b. operatorzy pocztowi – w przypadku wymiany korespondencji listem tradycyjnym; 
c. kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, świadczące pomoc prawną 

dla organizatora – celem uzyskania pomocy prawnej w sprawach związanych z obsługą 
reklamacji oraz przetwarzaniem danych osobowych. 

11. Uczestnikowi Promocji przysługuje: 
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
c. prawo do usunięcia danych – w przypadku, gdy: 

i. dane osobowe Uczestnika składającego reklamację nie są już niezbędne do 
celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

ii. Uczestnik, który składa reklamację, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 
RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 
podstawy przetwarzania. 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Uczestnik Promocji, składający 
reklamację, może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie 
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli: zdaniem 
Uczestnika Promocji:  

i. zdaniem Uczestnika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat;  
ii. zdaniem Uczestnika Administrator przetwarza jego dane osobowe 

bezpodstawnie;  
iii. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika bezpodstawnie lecz ten 

nie chce, żeby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

iv. Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – 
administrator ogranicza wówczas przetwarzanie na czas potrzebny do 
rozpatrzenia sprzeciwu; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Uczestnik Promocji ma 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Uczestnik Promocji powinien wtedy 
wskazać Administratorowi swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia 
zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator 
przestanie przetwarzać dane Uczestnika Promocji w tych celach, chyba że wykaże, że 
podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika 
Promocji lub też, że dane Uczestnika Promocji są Administratorowi niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

f. Prawo do przenoszenia danych: Uczestnik Promocji ma prawo otrzymać od 
Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
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do odczytu maszynowego, jego dane osobowe. Uczestnik Promocji może też zlecić 
Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

g. Uczestnik Promocji ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania 
danych osobowych do właściwego organu nadzoru.  

9. Podane dane osobowe Uczestnika Promocji, w przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z 
żądaniem Uczestnika Promocji będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia 
reklamacji. Dane osobowe Uczestnika Promocji, w przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób 
niezgodny z żądaniem Uczestnika Promocji, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż do 
końca szóstego roku licząc od zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku 
zgłoszenia roszczenia przez danego Uczestnika Promocji, okres przechowywania i 
przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla 
rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. Niezależnie od 
postanowień ust. 1 powyżej, Uczestnik Promocji może zgłaszać uwagi techniczne dotyczące 
działania Karty Podarunkowej bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie. 

10. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje nie będą poddawane profilowaniu, nie 
będą również wykorzystane w ramach procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
§8. Postanowienia końcowe  

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na 

https://www.castorama.pl/regulaminy/inne-regulaminy,  i w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji promocyjnej „Promocja konsumencka Bondex Ceramic 
marzec 2022”.  

Szczegółowy wykaz produktów objętych Akcją Promocyjną. 
 

 EAN  NAZWA POJ 

5904000011996 SMART PAINT hot chocolate 2,5 

5904000012146 SMART PAINT śliwka w kompocie 2,5 

5904000012283 SMART CERAMIC zielono mi 2,5 

5904000041214 SMART CERAMIC piękna Esmeralda      5 

5904000041153 SMART CERAMIC turkusowy zawrót głowy   5 

5904000043911 SMART CERAMIC kapryśna beza 2,5 

5904000012252 SMART CERAMIC be happy 2,5 

5904000011972 SMART CERAMIC obłędnie karmelovy 2,5 

5904000012160 SMART CERAMIC mamma mia 2,5 

5904000012054 SMART CERAMIC na krańcu świata 2,5 

5904000012047 SMART CERAMIC blaszany bębenek 2,5 

5904000012184 SMART CERAMIC made in paradise 2,5 

5904000012245 SMART CERAMIC noc i dzień 2,5 

5904000012221 SMART CERAMIC turkusowy zawrót głowy 2,5 

5904000012191 SMART CERAMIC dotyk anioła 2,5 

5904000011880 SMART CERAMIC śmietankowe lody 2,5 

5904000012344 SMART CERAMIC cała w skowronkach 2,5 

5904000012214 SMART CERAMIC totalnie zauroczony 2,5 

5904000011897 SMART PAINT tupot białych mew 2,5 

5904000026228 SMART CERAMIC gdy światła zgasną 2,5 

5904000041191 SMART CERAMIC na balu księżniczek   5 

5904000011927 SMART CERAMIC crème brûlée 2,5 

5904000012108 SMART CERAMIC na balu księżniczek 2,5 

5904000012207 SMART CERAMIC takie jest niebo 2,5 

5904000041115 SMART CERAMIC noc i dzień 5 

5904000041108 SMART CERAMIC śmietankowe lody      5 

5904000043959 SMART CERAMIC poczuj miętę do mięty 2,5 

5904000026204 SMART CERAMIC piękna Esmeralda 2,5 

5904000041160 SMART CERAMIC jestem kolorem słońca 5 

5904000041207 SMART CERAMIC blaszany bębenek      5 

5904000041085 SMART CERAMIC zima na południu      5 

5904000043997 SMART CERAMIC kosmiczna przygoda 2,5 

5904000044031 SMART CERAMIC funny bunny 2,5 

5904000041122 SMART CERAMIC stalowe love 5 

5904000041078 SMART CERAMIC nic do ukrycia        5 

5904000041061 SMART CERAMIC biały ponad wszystko  4,5 

5904000043157 SMART CERAMIC latem w Paryżu 5 

5904000011965 SMART CERAMIC beżowy do kwadratu 2,5 

5904000012092 SMART CERAMIC czarno czarny 2,5 

5904000012153 SMART PAINT szczęście taki ma kolor 2,5 

5904000012030 SMART CERAMIC w deszczu kropelkach 2,5 

5904000012337 SMART PAINT miłego dnia 2,5 
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5904000012375 SMART PAINT morele w słoiku 2,5 

5904000012269 SMART CERAMIC czy to pigwa 2,5 

5904000012061 SMART CERAMIC srebrzysta magia 2,5 

5904000012306 SMART CERAMIC małe co nieco 2,5 

5904000012238 SMART PAINT niebiańska miłość 2,5 

5904000026198 SMART CERAMIC sen elfa 2,5 

5904000026181 SMART CERAMIC czas na szałwię 2,5 

5904000026211 SMART CERAMIC w sercu oceanu 2,5 

5904000011941 SMART CERAMIC chyba beżowy 2,5 

5904000012399 SMART CERAMIC jestem kolorem słońca 2,5 

5904000012009 SMART PAINT pudełko mlecznych czekoladek 2,5 

5904000012023 SMART CERAMIC zima na południu 2,5 

5904000011989 SMART PAINT lato w Paryżu 2,5 

5904000012122 SMART CERAMIC piękny sen o Prowansji 2,5 

5904000041221 SMART PAINT lato w Paryżu         5 

5904000041139 SMART CERAMIC czarno czarny         5 

5904000043966 SMART CERAMIC tajemniczy ogród 2,5 

5904000044079 SMART CERAMIC niezły ananas 2,5 

5904000026174 SMART CERAMIC róż tuż tuż 2,5 

5904000041245 SMART CERAMIC zielono mi 5 

5904000043935 SMART CERAMIC tupot małych mew 2,5 

5904000044048 SMART CERAMIC gruszka z pietruszką 2,5 

5904000011903 SMART PAINT bezowa pianka 2,5 

5904000011873 SMART CERAMIC biały ponad wszystko 2,5 

5904000012177 SMART PAINT czerwony w sam raz 2,5 

5904000012085 SMART CERAMIC stalowe love 2,5 

5904000012290 SMART CERAMIC waniliowe myśli 2,5 

5904000041092 SMART CERAMIC mały książę           5 

5904000043928 SMART CERAMIC latem w Paryżu 2,5 

5904000044055 SMART CERAMIC rzymskie wakacje 2,5 

5904000041238 SMART CERAMIC obłędnie karmelovy 5 

5904000043973 SMART CERAMIC na pewno beżowy 2,5 

5904000043980 SMART CERAMIC 100% bawełny 2,5 

5904000041146 SMART CERAMIC na krańcu świata      5 

5904000041252 SMART CERAMIC dotyk anioła          5 

5904000041184 SMART CERAMIC w deszczu kropelkach  5 

5904000041269 SMART CERAMIC beżowy do kwadratu 5 

5904000012368 SMART CERAMIC grejpfrutowy sorbet 2,5 

5904000012016 SMART CERAMIC mały książę 2,5 

5904000012115 SMART CERAMIC nic do ukrycia 2,5 

5904000026167 SMART PAINT musztarda przed obiadem 2,5 

 
 


