
Zasady zamawiania i otrzymywania próbek 

1. W okresie wskazanym w ust. 3 poniżej, przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 431 
Kodeksu cywilnego) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej mogą zamówić i 
otrzymać od 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV 
Wydział KRS  pod nr KRS 0000014836, kapitał zakładowy 41.634.480,00 zł, NIP: 
527-02-04-512 („3M”), na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie 
(„Regulamin”) bezpłatne próbki następujących produktów:  

• ulotki „Sample Cards” z wklejonymi prostokątami filtrów prywatyzujących 
(„Próbki”)  

2. Możliwość zamawiania i otrzymywania Próbek nie dotyczy klientów 3M, w tym 
hurtowników, dystrybutorów, sub-dystrybutorów, kupujących oraz pracowników 
3M i ich rodzin, jak również przedstawicieli handlowych 3M. 

3. Próbki można zamówić w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia wyczerpania zapasu 
Próbek w ilości 1000 sztuk. 

4. Próbki można zamówić wyłącznie na stronie: www.chron-dane.pl wypełniając 
załączony tam formularz zamówienia Próbki. 

5. Jeden przedsiębiorca może zamówić maksymalnie 1  Próbkę. 
 

6. 3M nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia, które zostały zagubione lub 
uszkodzone podczas przesyłania lub nie zostały dostarczone w wyniku problemu 
technicznego.  
 

7. Próbka zostanie przesłana pocztą, na adres przedsiębiorcy wskazany w formularzu 
zamówienia, w ciągu 60 dni od otrzymania przez 3M formularza, o którym mowa w 
ust. 4 powyżej. 
 

8. Obowiązek upewnienia się, czy nie istnieją ograniczenia uniemożliwiające 
zamówienie Próbki leży po stronie przedsiębiorcy zamawiającego Próbkę. 

9. Składając zamówienie przedsiębiorca zamawiający Próbkę zgadza się na warunki 
określone polityka prywatności 3M. 

10. 3M zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadkach zaistnienia 
okoliczności niezależnych od 3M. 

11. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).  
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą zamawiających Próbki oraz osób, które zamawiają Próbki w ich imieniu 
bądź w imieniu przedsiębiorców nie będących przedsiębiorcami indywidualnymi 
(dalej łącznie „podmioty danych”) jest 3M. Dane osobowe podmiotów danych będą 
przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie zamawiania Próbek, realizacji 
zamówień na Próbki oraz, w przypadku wyrażenia zgody, w celach marketingowych 
3M. Dane osobowe podmiotów danych, mogą zostać udostępnione wyłącznie 



podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Każdemu 
podmiotowi danych  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i 
możliwości ich poprawiania. 

12. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 


