REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
SICHER CLUB
I.
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest Sicher Bautechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej 12/14, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000376187, NIP: 7732458802, REGON:
101008118, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (dalej jako Organizator).
1.2. Koordynatorem Programu jest Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358484, REGON: 142450530, NIP:
5213568796 (dalej jako Koordynator), której Organizator zlecił czynności związane z
przeprowadzeniem Programu.
1.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
1.4. Program będzie trwać od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Przy czym wszystkie
czynności związane z Programem, w tym wydanie nagród, zostaną zakończone najpóźniej do
dnia 29.02.2020.
1.5. Celem Programu jest promocja produktów Organizatora.
1.6. Nie jest zamierzeniem ani celem Organizatora utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom
oferującym produkty i/lub usługi odpowiadające rodzajowo produktom i/lub usługom
Organizatora.
1.7. Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto następujące definicje:
a) Uczestnik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) posiadający siedzibę lub adres zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także adres do doręczeń na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący zakupu Produktów Organizatora, który w trybie
opisanym w niniejszym regulaminie przystąpił do Programu;
b) Przedstawiciel handlowy – przedstawiciel Organizatora zapraszający Uczestników do
Programu, udzielający Uczestnikom szczegółowych informacji o Programie oraz
wspomagający Uczestników w kwestiach organizacyjnych związanych z uczestnictwem w
Programie,
c) Nagrody – nagrody rzeczowe przyznawane Uczestnikom w zamian za zdobycie określonej
ilości punktów. Katalog nagród obejmujący nazwy, fotografie, opisy nagród oraz
wskazanie liczby Punktów, jakie Uczestnik musi zgromadzić, aby uzyskać daną nagrodę
zamieszczony jest na Stronie Internetowej.
d) Produkty – produkty Organizatora objęte promocją w Programie. Wykaz produktów
zawarty jest w załączniku nr […] do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany wykazu produktów poprzez dodanie nowych produktów.
e) Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminem.
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f)

Wartość punktowa – liczba Punktów zebranych w Programie, którymi musi dysponować
i które musi wymienić Uczestnik, aby zdobyć daną Nagrodę.
g) Strona Internetowa – dedykowana do obsługi Programu strona internetowa pod
adresem www.sicherclub.pl, do której dostęp mają Uczestnicy po zalogowaniu się.
h) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu dostępny w siedzibie Organizatora oraz
Koordynatora.
II.
Uczestnicy
2.1. Program jest przeznaczony dla Uczestników zdefiniowanych w pkt 1.7 lit. a Regulaminu,
spełniających warunki określone w Regulaminie, którzy od Przedstawiciela handlowego
otrzymali zaproszenie do udziału w Programie lub dokonali rejestracji samodzielnie na
warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
2.2. W Programie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora oraz Koordynatora,
b) członkowie rodziny pracowników oraz przedstawicieli Organizatora oraz Koordynatora.
III.

Przystąpienie do Programu

3.1. Uczestnik otrzymuje od Przedstawiciela handlowego zaproszenie do udziału w Programie. Brak
zaproszenia do udziału w Programie nie wyłącza możliwości przystąpienia do Programu przez
Uczestnika w sposób opisany w pkt. 3.2.lit. b Regulaminu.
3.2. Uczestnik przystępuje do Programu poprzez:
a) wyrażenie zgody na zarejestrowanie go w Programie przez Przedstawiciela handlowego
lub
b) samodzielne wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Organizatora
na Stronie Internetowej Programu.
3.3. Wypełniając formularz rejestracyjny lub wyrażając zgodę na rejestrację przez Przedstawiciela
handlowego uczestnik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika,
b) adres zamieszkania lub siedzibę Uczestnika, w tym powiat,
c) telefon kontaktowy,
d) adres email,
e) forma prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej,
oraz podaje login i hasło, którego będzie używał w trakcie logowania się na Stronę Internetową.
3.4. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi wypełniając formularz rejestracyjny
wyrażają oni również zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 6.3
Regulaminu oraz mogą wyrazić dobrowolna zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych , o której mowa w pkt 6.9 Regulaminu.
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3.5. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma na podany adres email potwierdzenie założenia
konta w Programie. Z chwilą otrzymania potwierdzenia konto będzie aktywne.
3.6. Przystąpienie przez Uczestnika do Programu oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
3.7. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania
3.8. Uczestnik w dowolnym momencie trwania Programu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z
udziału w Programie. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej lub elektronicznej
na adres Organizatora/Koordynatora.

IV. Zasady udziału w Programie
4.1. Uczestnik bierze udział w Programie poprzez zakup Produktów objętych Programem oraz
zarejestrowanie zakupionych Produktów na Stronie Internetowej Programu.
4.2. Uczestnik rejestruje zakupione Produkty na podstawie kodu umieszczonego na opakowaniu
Produktu, przy czym kod z zakupionego produktu może zostać zarejestrowany przez Uczestnika
jednokrotnie.
4.3. W ramach Programu brane są pod uwagę zakupy Produktów zrealizowane oraz zarejestrowane
przez Uczestników w okresie od 15 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
4.4. Osiągnięta przez Uczestników Wartość punktowa będzie aktualizowana na bieżąco po
każdorazowej rejestracji Produktu. Aktualną Wartość punktową Uczestnik może sprawdzić na
Stronie Internetowej w zakładce […].
4.5. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom najpóźniej do dnia […].
4.6. Jeśli przyznana nagroda jest niedostępna, Organizator bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym
Uczestnika i zaproponuje nagrodę zastępczą, o takiej samej wartości i – w miarę możliwości –
porównywalnych parametrach.
4.7. Koszty wysyłki nagród do Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponosi
Organizator.
4.8. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody na liście przewozowym (potwierdzeniu odbioru). Wraz z
nagrodą, Uczestnik otrzymuje również notę wysyłki.
4.9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub nagrody innego rodzaju.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spełnienia przez Uczestnika wszystkich
wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem
Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w
niniejszym Regulaminie.
4.10.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nagroda przyznana Uczestnikowi będącemu
osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeśli otrzymane Nagrody
związane są z taką działalnością) stanowi przychód z działalności gospodarczej Uczestnika,
podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek rozliczenia podatku z
właściwym urzędem skarbowym ciąży w takim przypadku na Uczestniku.
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4.11.
Przed otrzymaniem nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przekazania
Organizatorowi danych niezbędnych do wystawienia informacji podatkowej PIT 11. W
przypadku braku danych niezbędnych do wystawienia informacji podatkowej PIT 11,
Organizator jest zobowiązany do wstrzymania wydania nagrody do czasu przekazania danych
niezbędnych do wystawienia informacji podatkowej PIT 8C. Organizator wystawi oraz doręczy
Uczestnikowi informację podatkową PIT 11 w terminie do końca stycznia roku następującego
po roku otrzymania nagrody przez Uczestnika. Obowiązkiem Uczestnika jest uwzględnienie w
deklaracji podatkowej przychodów wskazanych w informacji podatkowej PIT 11.

V.

Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu oraz Nagród mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Koordynatora w czasie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia Programu.
O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, adres do
korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
ich doręczenia Koordynatorowi.
5.5. Decyzja Koordynatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o decyzji
Koordynatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres Uczestnika
podany w reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI.

Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi - w rozumieniu
art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - jest
Sicher Bautechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Milenijnej 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział KRS pod numerem 0000376187, NIP: 7732458802, REGON: 101008118, o kapitale
zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.
6.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestników na przetwarzanie
danych osobowych, o której stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie). Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w
zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest Uczestnik. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
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wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub dotyczących zasad rachunkowości).
6.3. Przystępując do Programu Uczestnik, będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym
w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) nr telefonu,
d) adres email.
6.4. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu niezbędnym do realizacji i obsługi Programu
tj. prowadzenia elektronicznej bazy danych Uczestników, obsługi Programu, określenia czy
Uczestnik spełnia warunki do przyznania nagrody, kontaktu w sprawie nagród, kontaktu w
sprawie składanych reklamacji, sporządzania raportów o wynikach Programu, wykonania
innych postanowień niniejszego Regulaminu.
6.5. Uczestnik Programu ma prawo w każdym czasie do wglądu do swoich danych, ich poprawiania,
aktualizacji, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
jak również do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora danych
osobowych oraz zgody na przekazanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora
danych osobowych. Jednocześnie Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
6.6. Organizator może przekazać dane osobowe podwykonawcom, którzy przetwarzają dane
osobowe na zlecenie Organizatora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Organizatora. Organizator może także powierzyć dane osobowe Uczestników w zakresie i w
celu określonym w pkt 6.3. i 6.4. Regulaminu podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji
Programu takim jak dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla
oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe. Dane te są powierzane
podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników
Programu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom obsługującym
Organizatora prawnie i księgowo.
6.7. Okres przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zależy od celu i podstawy
przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do czasu
przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie. Jeżeli podstawą przetwarzania jest
zgoda wyrażona przez Uczestnika - okres przetwarzania danych trwa, dopóki nie ustąpi cel
przetwarzania lub Uczestnik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych. Jeżeli
podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze –
okres przetwarzania danych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na
Administratora obowiązek przechowywania danych.
6.8. Przystępując do Programu Uczestnik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie wskazanym w pkt 6.3 Regulaminu w celach marketingu bezpośredniego
Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje udziału w Programie.
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VII.

Inne postanowienia

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Programu lub jego wcześniejszego
zakończenia. O przedłużeniu bądź wcześniejszym zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną
poinformowani z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości email
lub sms na adres lub numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym. Przedłużenie bądź
wcześniejsze zakończenie Programu nie będzie powodować utraty praw nabytych przez
Uczestnika.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że
zmiana Regulaminu nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego
praw w Programie. O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za
pośrednictwem wiadomości email lub sms na adres lub numer telefonu podany w formularzu
zgłoszeniowym z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania poszczególnych czynności
organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Programu podmiotom trzecim,
w zakresie realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
7.4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Programu z tytułu nieotrzymania nagrody, która nie
została im przekazana z powodu wyroków sądowych, decyzji administracyjnych, powodów
leżących po stronie Uczestnika, bądź wadliwego działania urządzeń elektronicznych służących
przekazywaniu informacji, za których wadliwe działanie Organizator nie ponosi
odpowiedzialności, są wyłączone.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Programu spełniają warunki
określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator
może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów.
7.6. Uczestnik jest zobowiązany postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także
zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku
nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu bądź podejmowania działań
zmierzających do ich obejścia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z
udziału w Programie i odmowy przyznania mu Nagrody.
7.7. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.
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