
 

 

 

ANEKS nr 1 
sporządzony dnia 31 sierpnia 2021 r. 

do Regulaminu Promocji 
„Przegląd eksploatacyjny lub mycie ciśnieniowe separatora - tylko za 1 zł 

przy realizacji usługi opróżniania separatora tłuszczu lub separatora 
substancji ropopochodnych w dniach 20 lipca – 31 sierpnia 2021 r.” 

 
Organizator Promocji postanowił dokonać modyfikacji Regulaminu Promocji  
w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania Promocji tj. do dnia 30 września 
2021 r., wobec czego niezbędna stała się zmiana treści Regulaminu i przyjęcie 
jego nowego brzmienia:  
 
 

§ 1 
 
 

„Przegląd eksploatacyjny lub mycie ciśnieniowe separatora - tylko za 1 zł 
przy realizacji usługi opróżniania separatora tłuszczu lub separatora 

substancji ropopochodnych w dniach 1 września - 30 września 2021 r.” 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki 

skorzystania  
z promocji („Promocja”) przeprowadzanej w spółce Separator 
Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski w okresie 
1 września 2021 r. - 30 września 2021 r.  

2. Przedmiotem Promocji objętej niniejszym Regulaminem jest uzyskanie 
rabatu na usługę przeglądu eksploatacyjnego lub usługę mycia 
separatora, których cena w momencie realizacji usługi opróżniania 
separatora tłuszczu lub separatora substancji ropopochodnych 
zostanie obniżona do kwoty 1 zł netto (dalej: Rabat). 

3. Rabat na usługę przeglądu eksploatacyjnego lub usługę mycia 
separatora zostanie udzielony przez dział handlowy w momencie 
zrealizowania usługi opróżniania separatora tłuszczu lub separatora 
substancji ropopochodnych w dniach 1 września 2021 r. – 30 września 
2021 r. 

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów 
Separator Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to jest takich 
klientów, którzy w momencie zamówienia usługi opróżniania 
separatora tłuszczu lub separatora substancji ropopochodnych  
i w okresie 3 lat przed zamówieniem tych usług, nie korzystają i nie 
korzystali z usług świadczonych przez Separator Service sp. z o.o  
z siedzibą w Warszawie.  



 

 

 

5. Promocja Przegląd eksploatacyjny lub mycie ciśnieniowe separatora 
- tylko za 1 zł przy realizacji usługi opróżniania separatora tłuszczu lub 
separatora substancji ropopochodnych obowiązuje wyłącznie  
w przypadku zamówienia i realizacji usługi opróżniania separatora 
tłuszczu lub separatora substancji ropopochodnych tj. wykonania 
tych usług w okresie trwania Promocji.  

6. Promocja Przegląd eksploatacyjnego separatora lub mycie 
ciśnieniowe separatora - tylko za 1 zł przy realizacji usługi opróżniania 
separatora tłuszczu lub separatora substancji ropopochodnych nie 
obowiązuje w przypadku zamówienia usługi opróżniania separatora 
tłuszczu lub separatora substancji ropopochodnych z datą jej 
realizacji po upływie okresu obowiązywania Promocji. 

7. Usługę dodatkową za 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100) netto tj. 
przegląd eksploatacyjny lub mycie ciśnieniowe separatora należy 
wybrać podczas zamawiania usługi głównej (opróżniania separatora 
tłuszczu lub separatora substancji ropopochodnych).  

8. Skorzystanie z Promocji jest możliwe wyłącznie w połączeniu z usługą 
główną (usługi opróżniania separatora tłuszczu lub separatora 
substancji ropopochodnych) i w tym samym czasie. 

9. W przypadku realizacji usługi opróżniania większej ilości separatorów 
tłuszczu lub separatorów substancji ropopochodnych w ramach 
jednego obiektu promocja Przegląd eksploatacyjny lub mycie 
ciśnieniowe separatora- tylko za 1 zł dotyczy każdego z tych 
separatorów z osobna w ramach tego obiektu.  

10. Warunkiem udziału w Promocji jest niezaleganie z płatnościami 
wobec Separator Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trakcie 
trwania Promocji.  

11. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, 
wyprzedażą, kuponami ani kartami rabatowymi. 

12. Organizatorem promocji jest Separator Service Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną  
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000077831 („Organizator”).  

13. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Separator Service sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie www.separator.pl.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużeniu czasu 
obowiązywania promocji  Przegląd eksploatacyjny lub mycie 
ciśnieniowe separatora - tylko za 1 zł przy realizacji usługi opróżniania 
separatora tłuszczu lub separatora substancji ropopochodnych  



 

 

 

w drodze zmiany niniejszego Regulaminu promocji i publikacji 
obejmującej dokonane zmiany na stronie internetowej Separator 
Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie www.separator.pl w sytuacji 
bardzo dużego zainteresowania Promocją lub gdy ilość klientów 
zdecydowanych skorzystać z Promocji uniemożliwi wykonanie usług 
we wskazanym w niniejszym Regulaminie przedziale czasowym.  

15. Uczestnik Promocji może składać reklamacje związane  
z uczestnictwem w Promocji pisemnie na adres siedziby Organizatora 
(ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa) lub mailowo pod adres: 
biuro@separator.pl.   

16. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż  
w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

17. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści 
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa 
polskiego.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek 
niezawinioną przez niego szkodę (majątkową lub niemajątkową) 
poniesioną przez Uczestnika Promocji w związku z jego udziałem 
Promocji. 

19. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani 
grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu 
art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

20. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 
Uczestników Promocji jest Organizator. 

21. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie  
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
obowiązującymi  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu 
niezbędnym do przeprowadzenia Promocji (weryfikacji uprawnienia 
do uzyskania Rabatu i udzielenia Rabatu) oraz rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika Promocji 
wyrażonej po zapoznaniu się przez Uczestnika Promocji z treścią 
Regulaminu i po zaakceptowaniu go (art. 6 ust. 1 pkt a 
Rozporządzeniem 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 („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. 



 

 

 

22. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest 
dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.  

23. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się  
na podstawie zgody Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie  
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano przed jej cofnięciem. 

24. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 
RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia 
(art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 
RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia 
sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

25. Odbiorcą danych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. 
26. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane są w związku  

z przeprowadzeniem Promocji oraz rozpatrzeniem ewentualnych 
reklamacji Uczestnika Promocji. 

27. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych 
osobowych przez Organizatora Uczestnikowi Promocji przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, 
kancelaria@uodo.gov.pl, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 

28. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można 
kontaktować się z Organizatorem, który dostępny jest pod adresem 
e-mail: biuro@separator.pl.  

29. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych 
osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na 
podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, 
urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego 
udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu 
wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa. 

30. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane 
przez czas trwania Promocji oraz przez okres niezbędny dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też 
przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres 
wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). 

 

 



 

 

 

31. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom,  
w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym 
czynności serwisowe i hostingowe, zajmującym się utrzymaniem 
systemów informatycznych, w których przetwarzane są te dane, 
firmom kurierskim, podmiotom zajmującym się świadczeniem usług 
prawnych na rzecz Organizatora, jedynie w zakresie i celu 
niezbędnym do przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrzenia 
reklamacji. 

32. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
33. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem 

Umowy ustala się zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi właściwości sądów, w tym ustawą z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
 

§ 2 
 

Zmiana Regulaminu wprowadzona Aneksem wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia jego sporządzenia.  
 


