Regulamin Promocji „Kupon zniżkowy do Leroy Merlin”
z dnia 07.05. 2020 r.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „kupon zniżkowy do Leroy Merlin”.
1.2. Organizatorem Promocji jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Topiel 12 zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000647311, kapitał zakładowy 19 500 000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 525-26-85595 z siedzibą w Warszawie (dalej zwane również Nationale-Nederlanden).
1.3. Promocja polega na przekazaniu osobom, które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem,
upominku w postaci kuponu zniżkowego Leroy Merlin.
1.4. Promocja trwa od 11.05.2020 – 11.05.2021 r.

2. DEFINICJE
Zwroty, użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie:
2.1.

Promocja – organizowana przez Nationale-Nederlanden i prowadzona na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie.

2.2.

Regulamin – niniejszy regulamin promocji „Kupon zniżkowy Leroy Merlin” określający zasady i
warunki prowadzenia Promocji.

2.3.

Uczestnik - osoba, która spełniła wszystkie warunki Promocji.

2.4.

Kupon zniżkowy Leroy Merlin – to e-karta w formie PDF o uprawniająca do jednorazowej 10%
zniżki, która honorowana jest w sklepach stacjonarnych Leroy Merlin na terenie Polski.
Warunkiem uzyskania rabatu jest przystąpienie do programu lojalnościowego DOM Leroy Merlin.
Zasady korzystania z kuponu zniżkowego opisane zostały na otrzymanej e-karcie.

2.5. Umowa ubezpieczenia – umowa Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pomocy
assistance, której ogólne warunki ubezpieczenia są oznaczone kodem OWU/DiM15TA/1/2018,
oferowana przez Nationale-Nederlanden.
2.6.

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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
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2.7.

Program lojalnościowy DOM – program prowadzony przez Leroy Merlin na warunkach opisanych
w regulaminie programu DOM na stronie www.leroymerlin.pl.

Wszelkie inne pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie
wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pomocy
assistance”, oznaczonych kodem OWU/DiM15TA/1/2018. Warunki zatwierdzone przez Zarząd
Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. uchwałą nr 45/2018 z dnia 12.09.2018 r. weszły w życie
z dniem 14 września 2018 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA KUPONU ZNIŻKOWEGO
3.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która spełniła w okresie Promocji łącznie następujące
warunki:
3.1.1. jest osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej;
3.1.2. zawarła z Nationale-Nederlanden Umowę ubezpieczenia;
3.1.3. podała swój adres e-mail przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia;
3.2. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia, po spełnieniu wszystkich warunków Regulaminu,
Uczestnik otrzymuje prawo do jednego Kuponu zniżkowego Leroy Merlin uprawniającego do
jednorazowego rabatu w wysokości 10% od wartości towarów nabytych w sklepach stacjonarnych
na terenie całej Polski, udzielanego na warunkach opisanych w Regulaminie.
3.3. Kupon zniżkowy Leroy Merlin wysyłany jest mailem na wskazany przez Uczestnika we wniosku o
zawarcie Umowy ubezpieczenia adres e-mail, w formie załącznika pdf, po weryfikacji warunków
opisanych w Regulaminie, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia zawarcia Umowy
ubezpieczenia.

4. Kupon zniżkowy Leroy Merlin
4.1. Z Kuponu zniżkowego Leroy Merlin może skorzystać Uczestnik lub osoba, której Uczestnik przekaże
Kupon zniżkowy Leroy Merlin,pod warunkiem, że osoba, która ma skorzystać z rabatu:
4.1.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4.1.2. przystąpiła do programu lojalnościowego DOM,
4.1.3 okaże Kupon zniżkowy w punkcie informacyjnym sklepu stacjonarnego Leroy Merlin, a
ponadto jeśli osoba, która ma skorzystać z rabatu przystąpiła wcześniej do programu

lojalnościowego DOM, obowiązana jest ona do okazania w tym punkcie informacyjnym również
karty DOM.
4.2. Kupon zniżkowy uprawnia do 10 % rabatu od wartości towarów nabytych przez osobę korzystającą z
rabatu w sklepie stacjonarnym Leroy Merlin, przy czym towary te mają być nabyte w ilościach
detalicznych, w celach niezwiązanych z działalnością zawodową ani gospodarczą. Wartość towarów
podlegająca rabatowi jest to cena brutto wszystkich towarów uwidoczniona na jednym paragonie
lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów.
4.3. Kuponu zniżkowy Leroy Merlin ma określony termin ważności i jest on na nim wskazany.
4.4. Rabat wynikający z Kuponu zniżkowego Leroy Merlin oraz korzyści i rabaty wynikające z
uczestnictwa w Programie lojalnościowym DOM są obliczane oddzielnie i nie mogą być kumulowane
w jeden rabat

5. Ochrona danych osobowych
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w zakresie imienia, nazwiska oraz
adresu e-mail, jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
(00-342), przy ul. Topiel 12.
5.2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z
administratorem danych poprzez adres e-mail promocja@nn.pl. U administratora danych
osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
e-mail iod@nn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.
5.4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Promocji, w tym w celu
wydania Kuponu zniżkowego Leroy Merlin, zgodnie z Regulaminem.
5.5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Promocji, jak również przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Promocji.
5.6. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
5.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5.8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
5.9. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, zgodnie z pkt
5.2. powyżej.
5.10. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
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5.11. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Promocji i jej rozstrzygnięcia.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres Nationale-Nederlanden z
dopiskiem „kupon zniżkowy do Leroy Merlin”.
6.2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Nationale-Nederlanden w terminie do 14
dni od daty ich otrzymania. O decyzji Nationale-Nederlanden reklamujący zostanie powiadomiony
pisemnie, listem zwykłym lub telefonicznie, przy czym informacja telefoniczna dopuszczalna jest
jedynie w przypadku uwzględnienia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz odwołania
niniejszej Promocji bez podania przyczyn, co nie będzie miało wpływu na prawa nabyte.
7.2. Do dokonania zmiany Regulaminu lub odwołania Promocji nie jest wymagana zgoda uczestników
Promocji.
7.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nn.pl.
7.4. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter
informacyjny.
7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.

