REGULAMIN PROMOCJI CADVENT 7 2020
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem promocji (zwaną dalej „Promocja”) jest Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie,
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043661,
posiadającego REGON 810539628, NIP: 8520400158 (dalej „LINDAB” lub „Organizator”).
2. LINDAB w zakresie swojej działalności opracowuje, wytwarza, wprowadza na rynek i dystrybuuje
produkty oraz uproszczone rozwiązania systemowe dla klimatyzacji oraz wentylacji, dalej
„Rozwiązania LINDAB”
3. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem
(dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Celem Promocji jest rozpowszechnianie i promowanie oprogramowania CADvent wśród
projektantów, którzy wykonują projekty instalacji wentylacyjnych z zastosowaniem produktów
Lindab
5. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§2
WARUNKI UZYSKANIA PROMOCJI
1. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W promocji może
wziąć udział zespół projektowy / biuro projektowe / pracownia.
2. Uczestnikami promocji mogą być osoby / biura projektowe, które zakupiły licencje programu
CADvent 7 z minimum 1 kluczem aktywacyjnym od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku
(faktura z roku 2020).
3. W promocji mogą wziąć udział nowi użytkownicy programu CADvent 7, jak również osoby / biura
projektowe przedłużające licencje w 2020 r.
4. Warunkiem uzyskania promocji jest przedstawienie minimum 4 opracowanych i zakończonych
projektów koncepcyjnych lub wykonawczych - systemu wentylacji.
5. Projekty muszą zostać wykonane w trakcie trwania promocji. Projekty wykonane przed 1.09.2020
roku mogą nie zostać pozytywnie sklasyfikowane.
6. Przesłanie 4 projektów dotyczy rozliczenia faktury zakupu 1 licencji z 1 kluczem aktywacyjnym.
W przypadku zakupu więcej niż 1 klucza należy przedstawić stosunkowo więcej projektów do
klasyfikacji – tj. 1 klucz aktywujący – 4 projekty; 2 klucze aktywujące – 8 projektów; 3 klucze
aktywujące – 12 projektów; itd.
7. Projekt nie jest obwarowany limitem wielkościowym, tj. nie ma wartości granicznych dla
powierzchni obiektu/ kosztu wykorzystanych urządzeń / ilości użytych urządzeń
8. Projekt musi być wykonany w oprogramowaniu CADvent.

9. Projekty będą klasyfikowane pod warunkiem efektywnego wykorzystania produktów i urządzeń
Lindab / SALDA oraz stopnia udziału treści związanych z rozwiązaniami Lindab / SALDA.
10. Czas na realizację projektów wynosi 6 miesięcy – termin wyznaczony datą wystawienia faktury:
a. w przypadku zakupu/przedłużenia licencji od 1.01.2020 roku do 1.09.2020 roku –
użytkownik biorący udział w promocji ma czas do 28.02.2021 roku na rozliczenie się
z wykonanych projektów;
b. w przypadku zakupu/przedłużenia licencji od 1.09.2020 roku do 31.12.2020 roku –
użytkownik biorący udział w promocji ma czas 6 miesięcy od daty zakupu (wystawienia
faktury za licencję) na rozliczenie się z wykonanych projektów.
11. Przesłane projekty muszą zawierać informacje: Nazwa inwestycji / lokalizacja. W przypadku braku
wymienionych informacji – Lindab zastrzega sobie prawo do nieuznania / niezaklasyfikowania
projektu w rozliczeniu promocyjnym.
12. Projekty mogę być przesłane jako plik AutoCAD – format DWG (z możliwością odczytu w AutoCAD
2018) lub jako skan papierowego projektu (format PDF lub JPG).
13. W przypadku przesyłania projektów w formacie innym niż DWG – skan musi zostać wykonany tak,
by był możliwy odczyt wszystkich niezbędnych danych, np. marki/typu wykorzystanych urządzeń.
14. Lindab zobowiązuje się do nieudostępniania / nierozpowszechniania danych osobowych
zawartych w przesłanych projektach na stronach internetowych ani w żadnym innym miejscu
(reklamy / mailing / kontakt tel.) Dane przesłane w projektach zostaną wykorzystane przez Lindab
jedynie w celu przeprowadzenia promocji (uznania projektu).
§3
PRZEBIEG PROMOCJI
1. W celu wzięcia udziału w promocji należy:
a. wydrukować – wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.projektuj-z-lindab.pl/cadvent;
b. przygotować w finalnej wersji minimum 4 projekty różnych inwestycji;
c. Zdjęcie lub skan wypełnionego formularza oraz pliki z min. 4 projektami należy wysłać na
adres mailowy: cadvent@projektuj-z-lindab.pl.
2. Zgłoszenia do promocji CADvent 7 należy przesyłać w przysługującym terminie – określonym
w paragrafie 2 ust. 10 Regulaminu.
3. Od dnia przesłania formularza - przedstawiciel regionalny firmy Lindab w ciągu 10 dni roboczych
skontaktuje się z Uczestnikiem promocji (telefonicznie lub mailowo) w celu poinformowania
o sklasyfikowaniu projektów.
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu projektów - firma Lindab wystawi w ciągu 10 dni roboczych
korektę faktury za licencję programu CADvent 7 Uczestnika – z wyrównaniem do kwoty zapłaty –
1 zł netto.
§4
PRZEDMIOT PROMOCJI
1. Przedmiotem promocji jest zwrot poniesionych kosztów za zakup lub przedłużenie licencji
programu CADvent 7 uiszczonych w roku 2020 (data faktury) – z wyrównaniem do 1 zł netto.

2. Zwrot kosztów następuje na te same dane (konto, adres), z którego była uiszczona opłata – dane
z faktury za 2020 roku.
3. Faktura korygująca zostanie wysłana pod wskazany adres mailowy w ciągu 10 dni roboczych od
pozytywnego sklasyfikowania projektów.
4. Dodatkowo każdy uczestnik promocji, który zgłosi swoje projekty otrzyma Certyfikat Projektanta
Lindab – w wersji elektronicznej.
§5
DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych innych (oprócz wymienionych w §4) kosztów
związanych z ich uczestnictwem w promocji
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie – rozstrzyga Organizator.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgodnie z art. 13 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) Lindab Sp. z o.o. pragnie poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Lindab Sp. z o.o. z siedzibą
w Wieruchowie, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000043661, posiadającego REGON 810539628, NIP: 8520400158.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu email: rodo@lindab.com lub listownie, na adres
Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w Promocji oferowanej przez
Administratora, a co za tym idzie uzyskania zwrotu poniesionych kosztów za zakup lub
przedłużenie licencji programu CADvent 7.
4. Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
a. w zakresie oferowania Państwu usług dodatkowych, zgoda udzielona na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a RODO;
b. w zakresie zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, dotyczącej zakupu licencji
oprogramowania, art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c. w zakresie udzielenia Państwu zwrotu poniesionych kosztów (wystawienia odpowiednich
dokumentów fiskalnych), art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d. w zakresie podejmowania czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną
roszczeń związanych z udziałem w Promocji, art. 6 ust. 1 lit f RODO.

5. Podanie danych, w przypadku zgody, jest dobrowolne, ale ich niepodanie jest jednoznaczne
z brakiem możliwości przesłania informacji handlowej.
6. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Lindab, z którymi
Lindab posiada podpisane stosowne umowy o współpracy, a także innym podmiotom, które mogą
być uprawnione do przetwarzania danych osobowych przepisami obowiązującego prawa.
8. Dane będą przetwarzane:
a. w przypadku udzielonej zgody, przez okres jej obowiązywania, a w przypadku zgody
udzielonej na czas nieokreślony, przez okres do momentu ustania celu przetwarzania;
b. w przypadku umowy, przez czas jej trwania, a po jej zakończeniu przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa;
c. w przypadku obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez okres wskazany
w przepisach prawa;
d. w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres do momentu
ustania celu przetwarzania.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, przeniesienia ich do innego Administratora, cofnięcia zgody oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegały profilowaniu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 roku.

*Urządzenia i produkty Lindab / SALDA:
Urządzenia z oferty Lindab – produkty zaprezentowane na stronie www.lindab.com - wylistowane
w zakładce wentylacja oraz centrale wentylacyjne firmy SALDA.
Airborne Solutions:
- Nawiewniki sufitowe
- Nawiewniki szczelinowe
- Nawiewniki sufitowe do montażu widocznego

- Nawiewniki przemysłowe
- Skrzynki rozprężne
- Nawiewniki ścienne
- Dysze
- Kanały równomiernego wydatku Ventiduct
- Kratki
- Nawiewniki wyporowe
- Nawiewniki teatralne
- Nawiewniki impulsowe
- Nawiewniki VAV
- Przepustnice VAV
- Zawory
- Zawory świeżego powietrza
- Zawory wyrównawcze
- Regulatory stałego i zmiennego przepływu
- Dodatkowo centrale wentylacyjne firmy SALDA
Waterborne Solutions
- Belki aktywne
- Belki pasywne
- Systemy fasadowe
- Panele grzewczo – chłodzące
- Wyposażenie regulacyjne
- Ochrona przed kondensacją
- Konwektory podłogowe
Ochrona przed hałasem
- Tłumiki okrągłe
- Tłumiki do niskiej zabudowy
- Kolana tłumiące
- Osiatkowane tłumiki zakańczające
- Tłumiki prostokątne
- Kulisy tłumiące

- Tłumiki prostokątne kolanowe
- Tłumiki elastyczne
Wentylatory
- Wentylatory oddymiające
System wentylacji pożarowej
- System przewodów i kształtek oddymiających
- Klapy przeciwpożarowe
- System sterowania klapami przeciwpożarowymi
Filtracja absolutna
- Kanałowe jednostki filtrów
- Nawiewniki sufitowe z filtrami wstępnymi
- Separatory zawiesin
- Sufity bloku operacyjnego
- Wysokowydajne jednostki sufitowe i ścienne
Centrale wentylacyjne SALDA
- Centrale nawiewne VEGA
- Centrale nawiewne VEKA INT EKO
- Centrale wentylacyjne AmberAir Compact
- Centrale rekuperacyjne SMARTY
- Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym RIS
- Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym RIRS

