Regulamin Promocji „PROMOCJA ŚWIĄTECZNA”
organizowanej w dniach 15 - 30.11.2021 r
Definicje:
Meble – wszystkie meble i dodatki oferowane w Salonach Livingroom,
Uczestnik Promocji / Klient – nabywca Mebli w ramach niniejszej Promocji,
Rabat – upust od ceny zamówienia lub zakupu Mebli,
Bombonierka – zestaw 16 czekoladek w pudełku. Ilość bombonierek w promocji ograniczona.
1. Organizatorem Promocji jest firma RIE STORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowej Góry
1 lok. 13, 01-354 Warszawa, KRS Nr 0000641673.
2. Promocja jest dostępna w Salonie Livingroom prowadzonym przez RIE STORE Sp. z o.o. znajdującym
się w Warszawie w C.H. Towarowa 22.
3.

Promocja trwa od 15.11.2021 r. do 30.11.2021 r., a w przypadku Bombonierek – od 15.11.2021 r.
do wyczerpania zapasów.

4.

Do każdego zamówienia lub zakupu Mebla (umowa sprzedaży), w czasie trwania promocji Klient
otrzymuje:
a) Rabat uzależniony od wartości sprzedaży w następującej wysokości (w zaokrągleniu do pełnych
złotych):
- od 1000 zł do 1999 zł brutto -> 1%
- od 2000 zł do 2999 zł brutto -> 2%
- od 3000zł do 3999 zł brutto -> 3%
- od 4000zł do 4999 zł brutto -> 4%
- od 5000zł do 5999 zł brutto -> 5%
- od 6000zł do 6999 zł brutto -> 6%
- od 7000zł do 7999 zł brutto -> 7%
- od 8000zł do 8999 zł brutto -> 8%
- od 9000zł do 9999 zł brutto -> 9%
- od 10000zł do 10999 zł brutto -> 10%
- od 11000zł do 11999 zł brutto -> 11%
- od 12000zł do 12999 zł brutto -> 12%
- od 13000zł do 13999 zł brutto -> 13%

- od 14000zł do 14999 zł brutto -> 14%
- powyżej 15000 zł brutto -> 15%
Maksymalny rabat, który może zostać przyznany to 15%.
Przykład: w przypadku zamówienia mebli w wysokości 5000 zł brutto (4065 zł netto), Klient
otrzymuje 5% rabatu i wartość zamówienia będzie wynosić odpowiednio:
Rabat 5%

Przed rabatem

Po rabacie

Brutto

5000,00 zł

4750,00 zł

Netto

4065,04 zł

3861,79 zł

b) Bombonierkę przy transakcji powyżej 500 zł brutto. Bombonierka jest wręczana klientowi w
chwili zakupu lub składania zmówienia na Meble.
5.

Nie ma ograniczenia w ilości składanych zamówień lub zakupów Mebli w czasie trwania promocji.

6.

Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo żądania wymiany Rabatu lub Bombonierki na
ekwiwalent pieniężny.

7.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu promocyjnego.

8.

Reklamacje Uczestników Promocji mogą być zgłaszane m.in. na adres: Salon Livingroom,
Towarowa 22, 00-839 Warszawa

9.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po
rozpatrzeniu reklamacji.

10. „PROMOCJA ŚWIĄTECZNA” nie łączy się z innymi promocjami w Salonach Livingroom
prowadzonymi w tym samym okresie np. promocją „Black Friday”.
11. Organizator - RIE STORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowej Góry 1 lok. 13, 01-354
Warszawa, KRS Nr 0000641673., na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuje, iż:
1)

administratorem Klientów danych osobowych jest Organizator;

2)

dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem przez
Organizatora działalności gospodarczej, w tym w celach związanych z ze sprzedażą Mebli oraz
niniejszą Promocją;

3)

odbiorcami/kategoriami odbiorców Klientów danych osobowych będą pracownicy oraz
współpracownicy Organizatora;

4)

dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5)

dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
wykonania umowy sprzedaży Mebli, chyba że cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, co jednak może uniemożliwić wykonanie umowy;

6)

podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 RODO;

7) Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
salon@livingroom.pl
8)

Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do ochrony danych
osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów narusza przepisy RODO;

9)

podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne z uwagi
na utrzymanie aktywnego kontaktu biznesowego;

10) dane Klientów przekazane Organizatorowi nie będą
zautomatyzowany, a w szczególności nie będą profilowane.

przetwarzane

w

sposób

12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
13. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.livingroom.pl .
14. Biorąc udział w Promocji Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji zawarte w
niniejszym regulaminie.

