Regulamin Promocji pn. „Polecany Dekarz Miesiąca”

§1. Postanowienia ogólne
1. Definicje:
a. Promocja – promocja pn. „Polecany Dekarz Miesiąca” organizowana przez
Organizatora, której zasady reguluje niniejszy regulamin.
b. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji.
c. Organizator - Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w
Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer
NIP: 1132517031, Regon 015838591, e-mail: info@polecanydekarz.pl, tel. 56 653 98
78.
d. Ruukki – spółka Ruukki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 13,
96-300 Żyrardów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
miasta Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000168299,
NIP: 522-000-64-38, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 117 010 000 zł.
e. Program – program pn. „Polecanydekarz.pl” organizowany przez Organizatora,
którego zasady reguluje odrębny regulamin dostępny na stronie Serwisu
prowadzonego pod adresem www.polecanydekarz.pl.
f.

Dekarz – przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
wykonujący usługi dekarskie z wykorzystaniem materiałów z asortymentu Spółki:
Ruukki, Plannja oraz Siba.

g. Inwestor – osoba fizyczna, która korzysta z usług Dekarza w zakresie montażu
materiałów z asortymentu Ruukki, Plannja, Siba.
h. Serwis

–

serwis

internetowy

prowadzony

przez

Organizatora

pod

adresem: www.polecanydekarz.pl.
i.

Karta Rekomendacji – karta, w której Inwestorzy mogą wystawić rekomendację
Dekarzowi za wykonaną usługę.

j.

Rekomendacja – opinia Inwestora na temat wykonania usługi przez Dekarza.

k. Wizytówka Dekarza – zbiór informacji na temat Dekarza umieszczony w Serwisie.
l.

Punkt – jednostka oceny pracy Dekarza przyznawana na podstawie oceny
Rekomendacji oraz zdjęć/grafik zmieszczonych w Wizytówce Dekarza.

m. Administrator danych – Ruukki.
n. Komisja – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru prawidłowości
przebiegu Promocji.
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§2. Warunki przystąpienia do Promocji
1. Promocja rozpoczyna się dnia 01.06.2018 roku.
2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Dekarzy - uczestników Programu, którzy posiadają
w Serwisie aktywną Wizytówkę oraz posiadają przynajmniej jedną opublikowaną w Serwisie
Rekomendację Inwestora na swój temat.
3. W ramach Promocji, Uczestnicy otrzymują Punkty – Organizator, biorąc pod uwagę kryteria
określone w §2 pkt 5 przyznaje Punkty za:
a. Rekomendacje jakie otrzymuje Dekarz (pod uwagę brana jest liczba, jakość, rodzaj
(pozytywna lub neutralna)),
b. zdjęcia dołączane do Rekomendacji,
c. ocenę rekomendacji przez Inwestorów.
4. Wykaz czynności wraz z liczbą Punktów jaką otrzymuje Dekarz za wykonanie danej czynności
ogłaszane są na stronie www.polecanydekarz.pl, w odrębnym (wysłanym wcześniej pocztą email) linku dla każdego Dekarza. Punkty są przyznawane wyłącznie za aktywności i czynności
wykonane w terminie od dnia 01.06.2018 roku do dnia 31.05.2019 roku. O terminie
wykonania czynności i aktywności, za które zostaną przyznane Punkty decyduje data wpływu
Karty Rekomendacji, zdjęcia lub oceny Rekomendacji przez Inwestora, do Organizatora (na
adres e-mail: info@ lub adres Organizatora).
5. Przy przyznawaniu Punktów, będą stosowane łącznie poniższe kryteria:
a. przy ocenie Rekomendacji:
•

potwierdzenie Rekomendacji przez Inwestora połączone z udzieleniem
szczegółowej oceny,

•

prawidłowość wypełnienia Karty Rekomendacji,

•

ewentualną

możliwość

wykorzystania

Rekomendacji

w

działaniach

marketingowych Administratora,
•

data wypełnienia Karty Rekomendacji oraz data nadesłania prawidłowo
wypełnionej Karty Rekomendacji do Programu,

b. przy ocenie zdjęć lub grafik dołączonych do Rekomendacji:
• dopasowanie do charakteru Programu,
• zgodność z wymogami wskazanymi w regulaminie Programu,
• prawo do publikacji zdjęcia/grafiki w ramach Programu (możliwość
wykorzystania zdjęcia w działaniach marketingowych Administratora,
• merytoryka zdjęcia,
• widoczny na zdjęciu produkt lub materiał z asortymentu Ruukki, Plannja,
Siba,
• Jakość i estetyka zdjęcia (rozmiar, oświetlenie, ostrość), która nie wyklucza
publikacji,
• prezentacja na zdjęciu usługi wykonanej przez Dekarza.
6. Punkty nie mają żadnej wartości pieniężnej ani rzeczowej.
7. Z każdego miesiąca kalendarzowego Promocji w terminie od dnia 01.06.2018 roku do
31.05.2019 roku Komisja sporządzi ranking Dekarzy. W każdym rankingu zostanie wyłoniony
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jeden zwycięzca nagrody, który w miesiącu, którego dotyczy ranking spełnia warunki
określone w §2 pkt 2 Regulaminu oraz uzyskał największą liczbę Punktów w miesiącu,
którego dotyczy ranking.
8. W danym rankingu brane są pod uwagę wyłącznie Punkty uzyskane w miesiącu, którego
dotyczy ranking. Punkty z jednego rankingu nie przechodzą do kolejnego rankingu.
9. W przypadku, gdy dwóch lub większa liczba Dekarzy uzyska taką samą liczbę Punktów w
danym rankingu, wówczas o miejscu w rankingu decyduje liczba nadesłanych Rekomendacji
w poprzednim miesiącu.
10. Jeśli kryterium określone w §2 pkt 9 Regulaminu okaże się niewystarczające (więcej Dekarzy
uzyska taką samą liczbę Rekomendacji w poprzednim miesiącu) wówczas o miejscu w
rankingu decydować będzie łączna liczba Rekomendacji opublikowanych w Serwisie.
11. W powyższych przypadkach określonych w §2 pkt 9 i §2 pkt 10 Regulaminu, nagroda
przysługuje Dekarzowi, który uzyskał (łącznie) większą liczbę Rekomendacji w Serwisie.
12. Podsumowanie Punktów i przygotowanie rankingu wykonywane jest przez Komisję i nastąpi
podczas posiedzeń Komisji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych kolejnego miesiąca.
13. Organizator może, według własnego uznania, w dowolnym czasie, określać przedziały
czasowe, w których za dokonanie określonych czynności Dekarz otrzyma dodatkowe Punkty
w Promocji. Organizator będzie każdorazowo informował o zamiarze wprowadzenia
uprzywilejowanych przedziałów czasowych w trakcie trwania Promocji ogłaszając informację
drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail Dekarza.
14. W Promocji przewidziano 12 nagród (jedna nagroda przypada na jeden ranking), każda
nagroda w postaci wynajmu samochodu demonstracyjnego marki VOLVO XC60 na czas 21 dni
o wartości 5.841,00 zł brutto. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami
powstaje obowiązek pobrania od zwycięzców podatku dochodowego od osób fizycznych,
wówczas nagroda składać się będzie z nagrody w postaci wynajmu samochodu oraz
dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 649,00 zł brutto, która zostanie przeznaczona na
zapłatę tego podatku.
15. O możliwości wynajmu samochodu Dekarz jest informowany telefonicznie oraz mailowo.
16. Wynajem samochodu odbywa się na podstawie podpisania przez Dekarza umowy wynajmu
samochodu. Warunkiem skorzystania z wynajmu jest przyjęcie odpowiedzialności przez
wynajmującego na podstawie umowy, w której wskazane są warunki użytkowania
samochodu (koszty eksploatacji samochodu (m.in. paliwo, płyn do spryskiwaczy, itp.) oraz
inne (m.in. mandaty, opłaty autostradowe, opłaty za parkowanie, opłaty za udzielenie
informacji o kierowcy, itp.) pokrywa Dekarz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy
wynajmu.
17. W przypadku rezygnacji zwycięzcy z nagrody (niepodpisanie umowy, o której mowa w §2 pkt
16 Regulaminu), Organizator może przekazać prawo do nagrody na Dekarza, który jako drugi
w kolejności w rankingu uzyskał największą liczbę Punktów w miesiącu, którego dotyczy dany
ranking. W przypadku rezygnacji z nagrody, decyzją Organizatora prawo do nagrody może
być przekazane na Dekarzy według kolejności umieszczenia ich w rankingu.
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18. Jeden Dekarz nie może wygrać nagrody z rankingu dotyczącego kolejnego miesiąca
następującego bezpośrednio po miesiącu dotyczącego rankingu, w którym Dekarz wygrał
nagrodę (nawet jeśli uzyskał on najwięcej Punktów w tym rankingu). Przykładowo:
a) Dekarz wygrał nagrodę w rankingu dotyczącym miesiąca lipca 2018 roku oraz uzyskał
najwięcej Punktów w rankingu z miesiąca sierpnia 2018 – Dekarz otrzymuje wyłącznie
nagrodę z rankingu dot. miesiąca lipca 2018 roku,
b) Dekarz wygrał nagrodę w rankingu dotyczącym miesiąca lipca 2018 roku oraz uzyskał
najwięcej Punktów w rankingu z miesiąca września 218 – Dekarz otrzymuje dwie nagrody
z rankingu dot. miesiąca lipca i września 2018 roku.
19. Jeden Dekarz może wygrać maksymalnie 6 nagród w Promocji z zastrzeżeniem §2 pkt 18
Regulaminu.

§3. Przyznanie nagród specjalnych
1. Organizator przyzna dwie nagrody specjalne, każda nagroda w postaci wynajmu samochodu
demonstracyjnego marki VOLVO XC60 na czas 21 dni o wartości 5.841,00 zł brutto. W
przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami powstaje obowiązek pobrania od
zwycięzców podatku dochodowego od osób fizycznych, wówczas nagroda składać się będzie
z nagrody w postaci wynajmu samochodu oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości
649,00 zł brutto, która zostanie przeznaczona na zapłatę tego podatku.
2. Nagrody specjalne zostaną przyznane Dekarzom, którzy w terminie od dnia 01.06.2018 roku
do dnia 31.05.2019 roku spełnią warunki określone w §2 pkt 2 Regulaminu oraz uzyskają
największą liczbę Punktów w Promocji.
3. Jeden Dekarz może uzyskać wyłącznie jedną nagrodę specjalną.
4. Wydanie nagród specjalnych obędzie się zgodnie z trybem §2 pkt 15-17 oraz §6 pkt 3
Regulaminu.

§4. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora.
Reklamacje rozpatruje Organizator.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie w terminie
14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
4. Reklamującemu przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§5. Dane osobowe
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1. Administratorem danych osobowych Dekarzy oraz Inwestorów przetwarzanych w ramach
realizowanej Promocji jest Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach prowadzenia Promocji do czasu wygaśnięcia
rekomendacji zgodnie z niniejszym Regulaminem lub zakończenia Promocji.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w
Promocji.
4. Dane osobowe nie będą profilowane
5. Uczestnicy Promocji mają prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
e) przenoszenia danych osobowych,
f) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
g) wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania danych osobowych.
6. Uczestnik Promocji może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych
osobowych. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności
poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: info@polecanydekarz.pl.
7. Uczestnik promocji otrzymuje informacje na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych
przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji
można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane
dotyczą.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Organizatorem Promocji jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń́, na
zlecenie Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów.

§6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 roku.
2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji (w tym jego zgodnością z Regulaminem)
czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
3. Ostatecznym terminem podpisania umowy, o której mowa w §2 pkt 16 Regulaminu z
Dekarzem, który uzyskał prawo do nagrody jest 15.07.2019 roku.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu
cywilnego.
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