REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ
„extraDEKARZ”

Szczecin, 30.08.2019r.
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§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Promocyjnej „extraDEKARZ", zwany w dalej „Programem".
określa zasady premiowania zakupu towarów w

extraDACH Spółka z

Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K., zwaną dalej „extraDACH".
2. Organizatorem Programu „extraDEKARZ” jest extraDACH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie, KRS 0000489642.
3. Celem Programu jest zwiększenie rozpoznawalności sprzedawanych przez extrDACH towarów.
4. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie wykonawcy usług budowlanych- dekarze.
5. Czas trwania Programu: od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.
§2
DEFINICJE
1. Regulamin- niniejszy Regulamin Sprzedaży Promocyjnej „extraDEKARZ”.
2. Dekarz/Uczestnik Programu- wykonawca usług budowlanych, zaopatrujący się w
towary oferowane przez extraDACH. Wykonawcą mogą być osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie będące osobą
prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Tabela towarów- lista towarów, których zakup powoduje naliczenie odpowiedniej liczby
punktów w Programie.
4. Katalog- lista nagród, które można zakupić po zdobyciu określonej liczby punktów.
5. Zakup towarów- zakup towarów wykorzystywanych przez Dekarzy, nabywane
bezpośrednio przez Dekarzy lub Inwestora, na rzecz którego Dekarz wykonuje usługi.
6. Inwestor- podmiot zakupujący towary oferowane przez extraDACH na skutek
bezpośredniego działania Uczestnika Programu.
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§3
WARUNKI ZGŁOSZENIA W PROGRAMIE
1. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Programie jest wypełnienie Ankiety przez Uczestnika

Programu zawierającej następujące dane: nazwę, NIP, adres do korespondencji, adres email, nr
telefonu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
2. Ankietę można wypełnić elektronicznie poprzez dostępny formularz na stronie:

www.extradach.com lub poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do
niniejszego

Regulaminu

i

przesłanie

na

adres

mailowy:

program.lojalnosciowy@extradach.com. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
3. Wypełnienie i przesłanie ankiety jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

§4
WARUNKI NALICZANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE
1. Uczestnik Programu za nabycie towarów z Tabeli otrzymuje punkty.
2. Wartość zakupu, lista towarów oraz odpowiadająca im liczba punktów mogą ulegać zmianie.

Zmiana Tabeli nie wymaga zmiany Regulaminu i wchodzi w życie w momencie
umieszczenia na stronie www.extradach.com.
3. Punkty naliczane są na podstawie wystawionych faktur sprzedaży na rzecz Uczestnika

Programu lub Inwestora, który nabył towar na skutek bezpośredniego działania Uczestnika
Programu.
4. W przypadku nabycia towaru przez Inwestora, punkty naliczane są Uczestnikowi Programu

po wcześniejszym złożeniu oświadczenia przez Uczestnika Programu, iż zakup nastąpił na
skutek bezpośredniego działania Uczestnika Programu. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Punkty naliczane są automatycznie od kwot brutto wyłącznie z tytułu faktur opłaconych w

całości.
6. Wystawienie Korekty do Faktury Sprzedaży skutkuje proporcjonalnym pomniejszeniem

liczby punktów na koncie Uczestnika Programu.
7. Uczestnik Programu otrzymuje punkty za zakup towarów określonych w Tabeli w okresie

od dnia wypełnienia ankiety, o której mowa w par. 3, a w przypadku zakupu o którym mowa
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w ust. 4 od dnia wypełnienia Oświadczenia. Naliczanie punktów trwa do dnia zakończenia
Programu.
8. Punkty naliczone z faktury mogą być przypisane tylko jednemu Uczestnikowi programu.
9. W sytuacjach spornych wszelkie wątpliwości, któremu Uczestnikowi Programu mają być

naliczone punkty rozstrzyga Organizator programu bez możliwości odwołania.
10. Organizator dopuszcza możliwość jednorazowego naliczenia początkowego punktów z tytułu

dotychczasowej współpracy. Od sposobu naliczenia początkowego nie przysługuje
odwołanie.
§5
WERYFIKACJA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości danych podanych

przez Uczestnika Programu oraz złożonych oświadczeń.
2. Weryfikacja polega przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności wypełnienia przez

Uczestnika Programu warunków niniejszego Regulaminu.
3. Naruszenie przez Uczestnika Programu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w

szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w
Programie, a także nieterminowe regulowanie zobowiązań, upoważnia Organizatora do
wykluczenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w
przypadku spełnienia innych wymagań Programu. Z chwilą wykluczenia z Programu
zgromadzone przez Uczestnika Programu punkty ulegają anulowaniu.
§6
SPOSÓB ODBIORU NAGRÓD Z LISTY NAGRÓD
1. Po zdobyciu określonej w Katalogu liczby punktów, Uczestnik Programu nabywa prawo do

zakupu nagrody z Katalogu w promocyjnej cenie 1 zł brutto.
2. Zmiana Katalogu i/lub liczby punktów niezbędnych do nabycia nagrody, nie wymaga

zmiany Regulaminu i Tabeli towarów. Zmiana następuje poprzez upublicznienie na stronie
www.extradach.com i obowiązuje od dnia upublicznienia.
3. Nagroda zostaje przygotowana na podstawie zamówienia złożonego u pracownika

extraDACH. Zamówienie może zostać złożone mailowo lub ustnie.
4. Z tytułu sprzedaży nagrody, extraDACH wystawi fakturę sprzedaży.
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5. Odbiór nagrody jest możliwy wyłącznie, jeśli żadna faktura na dzień wydania nagrody nie

jest przeterminowana, a faktura sprzedaży nagrody jest opłacona.
6. Do odbioru nagrody upoważniony jest jedynie osoba wskazana w Ankiecie o której mowa

w par. 3.
7. Uczestnik Programu przy odbiorze nagrody podpisuje protokół przekazania nagrody.

Odmowa podpisania protokołu przekazania nagrody powoduje odmowę wydania nagrody.
Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
8. Jeżeli Uczestnik nie odbierze nagrody w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia, będzie to

równoznaczne z rezygnacją z odbioru nagrody i pomniejszeniem odpowiadających
nagrodzie liczby zebranych punktów.
9. Organizator zastrzega sobie 30 dniowy termin realizacji dostawy nagród liczony od dnia

złożenia zamówienia przez Uczestnika.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia obowiązywania

Regulaminu, a zdobyte do tego momentu punkty przepadają z zastrzeżeniem, że złożone w
terminie 30 dni od zakończenia obowiązywania Programu zlecenia wymiany punktów na
nagrody będą zrealizowane.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Programu. Wydłużenie

Programu może nastąpić poprzez umieszczenie informacji na stronie www.extradach.com i
nie wymaga zmiany Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Programem

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora określone są wyłącznie w niniejszym

regulaminie.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

www.extradach.com.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego.
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Załącznik nr 1

ANKIETA UCZESTNIKA PROGRAMU
„extraDEKARZ”

Nazwa firmy
NIP
Data urodzenia
Adres do korespondencji
Email
Nr telefonu
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru
nagrody

Oświadczam, że:
1. akceptuję zapisy Regulaminu sprzedaży promocyjnej „extraDEKARZ”;
2. akceptuję przesyłanie faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej przez
EXTRADACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krakowskiej 61A, NIP 8522541532 na wyżej
podany adres e-mail.

…………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej do działania
w imieniu Uczestnika Programu
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez EXTRADACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółkę komandytową z siedzibą w Szczecinie wraz z broszurą informacyjną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wskazanych poniżej) przez EXTRADACH spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółkę komandytową (dalej „extraDACH”) z siedzibą w Szczecinie, ul. Krakowska 61a, 71-017 Szczecin, spółkę
prawa handlowego wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489642, REGON
320561535, NIP 8522541532, oraz jej następców prawnych dla celów wzięcia udziału w sprzedaży promocyjnej „extraDEKARZ”
organizowanej przez extraDACH. W związku z powyższym:
1)

wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez extraDACH w celu realizacji zleceń, zamówień, usług, itp.
TAK ☐

2)

NIE ☐

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez extraDACH, moich następujących danych:
- dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, datę urodzenia, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu,
adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności,
- informacje o zawartych umowach,
w celach marketingowych produktów i usług oferowanych przez extraDACH z siedzibą w Szczecinie, w tym między innymi dla
zindywidualizowanego dopasowania i przedstawienia ofert, badań satysfakcji ze świadczonych usług, statystyki handlowej.
TAK ☐

3)

NIE ☐

wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych (w
szczególności z użyciem poczty e-mail, wiadomości SMS, komunikatorów internetowych).
TAK ☐

4)

NIE ☐

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny dla celów marketingu bezpośredniego.
TAK ☐

NIE ☐

Data: ______________________

Podpis: _____________________________________________________

Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne i nie jest od nich uzależnione zawarcie jakiejkolwiek umowy dotyczącej produktów lub
usług oferowanych przez extraDACH.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych klientów
1)

Administrator danych: EXTRADACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie.

2)

Cele przetwarzania: wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych dla zawarcia umowy, marketing produktów i usług
oferowanych przez Administratora, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią

3)

Podstawy prawne przetwarzania: zawarcie umowy, udzielona zgoda, uzasadniony interes Administratora

4)

Podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane: podmioty świadczące usługi outsourcingowe dla Administratora, usługi
IT, księgowe, prawne, organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych

5)

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, inne prawa określone w poniższej informacji szczegółowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów dostępna jest na stronie internetowej
EXTRADACH pod adresem www.extradach.com.
Na wyraźne żądanie Klienta klauzula informacyjna zostanie mu udostępniona w formie papierowej.
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU
„extraDEKARZ”

Nazwa firmy/Uczestnik
Programu
NIP

Ja niżej podpisany/a, działający/a w imieniu i na rzecz ww. Uczestnika Programu oświadczam, że
nabycie towarów przez Inwestora:
…………………………………………………………………………………………………………
jest bezpośrednim działaniem Uczestnika Programu, a towary zostaną użyte przez Uczestnika
Programu.

…………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej do działania
w imieniu Uczestnika Programu
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Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY
W PROGRAMIE „extraDEKARZ”

Nazwa firmy
NIP
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru
nagrody

NAGRODA
Stan punktów na dzień
odbioru nagrody
Nazwa nagrody
Wartość nagrody (liczba
punktów)
Stan punktów po odbiorze
nagrody
Cena zakupu nagrody

1 zł brutto

Nr faktury sprzedaży
nagrody

Niniejszym potwierdzam odbiór ww. nagrody oraz faktury sprzedaży.

…………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej do działania
w imieniu Uczestnika Programu
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