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Regulamin programu lojalnościowego 
 

„Zainstaluj Korzyści” 
 

VI edycja 
 
 

 
§ 1 

 
[Definicje] 

 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
 
Administrator - „SANPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(61-315), przy ul. Pokrzywno 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

pod numerem KRS: 0000110970, NIP: 7820069744 
 
Agencja -  Advertiva Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000047769(uprzednio: Advertiva s.c., z 

siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliowej 19, NIP 7792282258, REGON: 300291749), działająca 

na zlecenie Organizatora. 

 
Organizator - „SANPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(61-315), przy ul. Pokrzywno 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

pod numerem KRS: 0000110970, NIP: 7820069744 
 
Przedstawiciel Handlowy - pełnoletnia osoba fizyczna wybrana przez osoby upoważnione 

do działania w imieniu Organizatora, za pośrednictwem której działa Organizator i Agencja 

oraz która współpracuje oraz kontaktuje się z Uczestnikami w ramach realizacji Programu. 
 
Program - program „Zainstaluj Korzyści” 
 
Regulamin - regulamin Programu; 
 
Uczestnicy: 
 
a) Kontrahent – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowany w serwisie e-commerce,  który realizuje zamówienia 

na Produkty oraz: 
 
1) realizuje usługi wykonawcze w zakresie wyrobów sanitarnych, grzewczych, co i wod-kan 

lub 
 
2) prowadzi działalność handlową, której profilem jest sprzedaż wyrobów sanitarnych, 

grzewczych, co i wod-kan 
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b) Użytkownik wiodący - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pełną zdolność do 

czynności prawnych, uprawniona do reprezentacji lub do działania w imieniu Kontrahenta, 

której przysługują uprawnienia do zgłoszenia Kontrahenta do Programu, do dodawania i 

usuwania Uczestników programu 
 
c)  Użytkownik  - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pełną zdolność do czynności 

prawnych, która jest zatrudniona u Kontrahenta na podstawie umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej oraz w ramach swoich obowiązków dokonuje zakupów Produktów w imieniu i 

na rzecz Kontrahenta, 
 

Produkty - asortyment określonych producentów objęty programem, za którego zakup są 

naliczane Punkty, pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad Programu objętych niniejszym 

Regulaminem. Produkty objęte Programem umieszczone będą przez Organizatora w serwisie 

e-commerce; 
 

Zakup inwestycyjny - zakup Produktów na innych niż standardowe warunki związany między 

innymi z obsługą obiektów użyteczności publicznej, budownictwa wielorodzinnego, hal, 

magazynów, przemysłu itp. 
 

Serwis e-commerce - strona internetowa, pod która Organizator prowadzi niniejszy Program, 

znajdująca się i widoczna pod adresem URL  www.sanpolprofi.pl  
 

Konto - zabezpieczone hasłem indywidualne konto internetowe dobrowolnie założone przez 

Kontrahenta lub Użytkownika wiodącego  w serwisie e-commerce 

 

Panel programu lojalnościowego - zbiór zindywidualizowanych dla każdego uczestnika 

stron w serwisie e-commerce niezbędnych do uczestnictwa w programie „Zainstaluj Korzyści” 
 

Formularz Zgłoszeniowy - formularz służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu 

dostępny w serwisie e-commerce  
 

Nagroda - gwarantowane na zasadach określonych w Regulaminie nagrody przekazywane 

przez Organizatora Uczestnikom. 
 

Punkty - jednostki rozliczeniowe naliczone Uczestnikowi w związku z dokonaniem zakupu 

przez Uczestnika Produktów objętych Programem. 
 

Katalog Nagród - dokument określający listę Nagród oferowanych w Programie. 
 
 

 

§ 2 
 

[Postanowienia ogólne] 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie 

„Zainstaluj Korzyści” . 
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2. Program prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. VI edycja Programu 

będzie trwała przez czas określony od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
 
3. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży Produktów objętych niniejszym Programem. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany listy  Produktów objętych Programem, o czym 

poinformuje Uczestników poprzez serwis e-commerce. 
 
4. Program prowadzony jest przez Organizatora we współpracy z Agencją. 
 
5. Agencja wykonuje w imieniu Organizatora czynności określone w Regulaminie; Organizator 

może zlecić Agencji wykonywanie również innych czynności związanych z Programem. 

 
 

§ 3 
 

[Zgłoszenie do Programu] 
 

1. Organizator, za pośrednictwem wybranych przez siebie kanałów komunikacji, udostępni 

Uczestnikom materiały informacyjne, zawierające opis Programu oraz ogólną listę Produktów 

objętych Programem, ze wskazaniem liczby punktów przyznawanych Uczestnikowi z tytułu 

zakupów wskazanych Produktów w czasie trwania Programu. 

 

2. Do Programu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, mogą przystąpić Uczestnicy, którzy spełnili 

wymogi określone niniejszym Regulaminem. 

 

3. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie w wybrany 

przez siebie następujący sposób: 
 

a. poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego w serwisie e-commerce. 
 
b. poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie Użytkownikowi wiodącemu 

 

c. poprzez prawidłowe wypełnienie wersji papierowej Formularza Zgłoszeniowego 

przedłożonego przez Organizatora oraz jego podpisanie własnoręcznym podpisem i 

przekazanie lub przesłanie na adres Organizatora; 
 

4. Uczestnicy poprzednich edycji Programu, którzy dostali zaproszenie do udziału w obecnej 

edycji Programu od Organizatora, mogą brać w niej udział bez konieczności ponownego 

zgłoszenia do niego, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu. 

 

5. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa Użytkownika w Programie w sposób wskazany w ust. 

3, jest doręczenie Organizatorowi zgody na jego udział w Programie, udzielonej w formie 

pisemnej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kontrahenta lub dodanie go do Programu  

przez Użytkownika wiodącego w serwisie e-commerce, 
 
6. Dopuszczalne jest wzięcie udziału w Programie przez kilku Uczestników działających w 

ramach jednej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji każdy z Uczestników zbiera punkty 

w ramach Programu indywidualnie na swój własny rachunek. Uczestnicy nie mogą w ramach 

Programu działać wspólnie, Punkty nie mogą być im naliczane łącznie. Uczestnicy nie mogą 

przekazywać między sobą przyznanych im Punktów w ramach realizacji Programu. 
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7. Do udziału w Programie niezbędne jest podanie przez Uczestnika następujących danych: 
 

- imienia, 
- nazwiska, 
- numeru telefonu komórkowego, 
- numeru PESEL, 
- adresu e-mail, 
- nazwy firmy, której właścicielem jest Uczestnik lub w której jest zatrudniony; 
- numeru NIP Kontrahenta; 
- numeru REGON Kontrahenta ; 
- siedziby Kontrahenta (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta); 

nazwy i adresu właściwego dla Uczestnika Urzędu Skarbowego, 
- adresu zamieszkania Uczestnika właściwego dla Urzędu Skarbowego; 
 

b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Programu, 
 
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Programu. 

8. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych  w celach marketingowo-

promocyjnych, tj. otrzymywania informacji dotyczących oferty, ofert promocyjnych, informacji 

dotyczących wydarzeń, szkoleń, eventów drogą elektroniczną oraz przez sms. Wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w powyższych 

celach jest dobrowolne oraz nie jest elementem warunkującym udział w Programie 
 
9. W przypadku zmiany danych podanych podczas trwania Programu, Uczestnik zobowiązany jest 

do ich zaktualizowania poprzez skontaktowanie się z Organizatorem i podanie nowych danych lub 

dokonanie tego samodzielnie poprzez serwis e-commerce, z zastrzeżeniem, że zakończenie 

sprzedaży Produktów lub zaprzestanie bądź zawieszenie przez Kontrahenta działalności 

gospodarczej, w trakcie trwania Programu, spowoduje zakończenie przez Uczestnika udziału w 

Programie. W takim przypadku Punkty Uczestnika zostaną rozliczone zgodnie z zasadami 

wskazanymi w par. 5 ust. 21 niniejszego Regulaminu. 

 

10. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku aktualizacji danych obciążają 
Uczestnika. 
 

11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie przez złożenie 

pisemnego oświadczenia, wysłanego na adres Organizatora. W takim przypadku udział 

Uczestnika w Programie kończy się z dniem otrzymania oświadczenia przez Organizatora. 

Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem kanałów komunikacji o konieczności 

wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie miał możliwości wymiany 

zgromadzonych Punktów na Nagrody. 

 

12. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora lub innych podmiotów 

zaangażowanych w obsługę Programu, a także członkowie rodziny tych osób. Za członków 

rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo 

oraz małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
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§ 4 
[Panel programu lojalnościowego] 

 

1. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia Kontrahenta lub Uczestnika w serwisie e-

commerce przez Użytkownika wiodącego  bądź przekazaniu Formularza Zgłoszeniowego 

Organizatorowi w formie papierowej, Organizator, w oparciu o przekazany  Formularz 

Zgłoszeniowy oraz o własne ustalenia przeprowadza proces weryfikacji Kontrahenta lub 

Uczestnika. 
 
2. Rejestracja w Programie następuję z chwilą dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia 

Kontrahenta lub Uczestnika do Programu. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia 

Uczestnika do Programu, Organizator udostępni Uczestnikowi w serwisie e-commerce panel 

programu lojalnościowego. 

3. Organizator posiada pełną autonomię w zakresie weryfikacji zgłoszenia Kontrahenta lub 

Uczestnika do Programu. Organizator ma prawo do niewyrażenia zgody na uczestnictwo 

Kontrahenta lub Uczestnika w Programie bez podania przyczyny. 

 
4. Punkty będą gromadzone na koncie i prezentowane w  panelu programu lojalnościowego 

danego Uczestnika w serwisie e-commerce, na którym wskazany będzie obrót w złotówkach 

osiągnięty przez Uczestnika na produktach objętych  Programem, liczba Punktów 

zgromadzonych przez okres trwania Programu oraz katalog Nagród aktualnie dostępnych w 

ramach Programu. 
 
5. Konto serwisu e-commerce służy identyfikacji Uczestnika oraz rejestracji Punktów 

uzyskiwanych przez Uczestnika. Każde Konto posiada indywidualny login, hasło dostępu, 

Saldo Punktowe.  
 
 

§ 5 
 

[Zasady udziału w Programie] 
 

1. W czasie trwania Programu za dokonywanie zakupów określonych Produktów objętych 

Programem w serwisie e-commerce oraz w punktach sprzedaży prowadzonych przez 

Organizatora, Uczestnik zbiera Punkty, które może wymienić na Nagrody. 
 

2. W okresie trwania Programu Organizator będzie komunikował za pośrednictwem 

wybranych przez siebie kanałów komunikacji informację o Produktach objętych Programem, 

za których zakup Uczestnik będzie zdobywał Punkty. 
 

3. Uczestnikowi naliczane zostają Punkty za zakupy Produktów dokonane od następnego dnia od 

jego rejestracji w Programie do dnia zakończenia Programu bądź zakończenia udziału 

Uczestnika w Programie. Uczestnikowi nie będą przysługiwały Punkty za zakupy Produktów 

w przypadku negatywnej weryfikacji jego uczestnictwa w Programie dokonanej przez 

Organizatora. 
 

4. Każdy Uczestnik może sprawdzić liczbę Punktów wraz ze wskazaniem za zakup jakiego 

Produktu przyznano mu Punkty w panelu programu lojalnościowego. 
 

5. Aktualizacja liczby Punktów będzie dokonywana na Kontach nie rzadziej niż raz w tygodniu. 
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6. Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych oraz informacji dotyczących 

transakcji sprzedażowych podmiotom trzecim za wyjątkiem Agencji i jedynie w celu realizacji 

zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu. 
 

7. Punkty są przyznawane Uczestnikom za dokonane zakupy Produktów objętych Programem 

zgodnie z następującą punktacją: za każde 1000,00 zł netto obrotu osiągniętego przez 

Uczestnika w okresie trwania programu, zostanie mu przyznane 10 punktów. 
 

8. Punkty naliczane są Uczestnikom liniowo, tj. każde wydane 1,00 złotych netto jest 

punktowane proporcjonalnie. 
 

9. Jeżeli Uczestnik w ramach Programu dokonuje Zakupu inwestycyjnego Produktów, 

Uczestnikowi naliczane zostaną Punkty w ten sposób, że za zakup Produktów w ramach 

Zakupu inwestycyjnego będzie mu przysługiwała 1/3 Punktów, które uzyskałby za zakup 

Produktów naliczanych wg zasad wskazanych w ust. 7 powyżej. 
 

10. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o fakcie dokonywania Zakupu 

inwestycyjnego, w celu dokonania prawidłowego naliczenia Punktów przez Organizatora. W 

przypadku błędnego naliczenia Punktów Uczestnikowi spowodowanego niepoinformowaniem 

Organizatora o dokonywanym Zakupie inwestycyjnym, Organizator zastrzega sobie prawo 

dokonania odpowiedniej korekty Punktów przyznanych Uczestnikowi. 
 

11. Błąd w obliczeniu Punktów przypisanych Uczestnikowi nie powoduje nabycia przez niego 

Punktów, które zostały przyznane mu niezgodnie z obowiązującymi w Programie zasadami 

przyznawania Punktów. W takim wypadku liczba Punktów Uczestnika zostanie odpowiednio 

skorygowana. Uczestnik, który zauważył błąd w obliczeniu liczby Punktów, zobowiązany jest 

do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o tym fakcie. 
 

12. Punkty są przyznawane Uczestnikom na podstawie zakupów Produktów wynikających z 

faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora. W przypadku zwrotu Produktu lub 

w wyniku innej okoliczności skutkującej koniecznością wystawienia korekty faktury VAT, 

Organizator odejmie Punkty uprzednio naliczone Uczestnikowi, odpowiednio do dokonanej 

korekty. 
 

13. Uczestnikom naliczane zostaną Punkty za każdą fakturę zakupową, począwszy od 

następnego dnia od rejestracji Uczestnika w Programie. Uczestnikom nie przysługują Punkty 

za zakupy dokonane przed dniem rejestracji Uczestnika w Programie. 
 

14. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Punktów przyznanych za zakup Produktów w 

przypadku, gdy okaże się, że zakup nie został dokonany lub jeżeli nastąpił zwrot Produktu. 

15. Liczbę zdobytych Punktów każdy z Uczestników może sprawdzić w trakcie trwania 

Programu, za pośrednictwem serwisu e-commerce po uprzednim zalogowaniu się. 
 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wartości punktowej Produktów, 

wprowadzania okresowych promocji na wybrane Produkty, dodawania i usuwania Produktów 

z Programu. 
 
17. Uczestnik może brać udział także w innych akcjach promocyjnych i konkursach 

organizowanych w serwisie e-commerce lub w punktach sprzedaży Organizatora. Zasady i 

przebieg akcji promocyjnych i konkursów dostępne będą każdorazowo w serwisie e-

commerce lub w punktach sprzedaży. 
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18. Zarejestrowane punkty Uczestnika mogą zostać w uzasadnionych przypadkach odebrane, 

w szczególności w sytuacji, gdy punkty zostały przyznane za zakup Produktów, który to zakup 

w rzeczywistości nie miał miejsca lub gdy nastąpił zwrot towaru po odebraniu Nagrody. Jeżeli 

Uczestnik dokona wymiany większej liczby Punktów niż liczba, do której jest uprawniony, na 

przykład w razie późniejszego zwrotu lub anulowania Produktów, lub z innej przyczyny, liczba 

tych Punktów będzie podlegała zwrotowi i zostanie potrącona z Punktów zgromadzonych 

przez Uczestnika w późniejszym terminie. Jeżeli Uczestnik nie zgromadzi wystarczającej 

liczby Punktów w terminie 30 dni od daty nienależnej wymiany Punktów na Nagrodę, 

Organizator zastrzega sobie prawo żądania zwrotu Nagrody przez Uczestnika. 
 

19. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia oraz wykluczenia Uczestnika z 

udziału w Programie w przypadku niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu.  W 

takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu za 

pośrednictwem wybranych przez siebie Kanałów Komunikacji. 
 

20. W sytuacji wykluczenia Uczestnika z Programu, Organizator anuluje Punkty 

zgromadzone przez Uczestnika w Okresie Trwania Programu. 
 
21. W razie zakończenia uczestnictwa w Programie przez Uczestnika lub Organizatora z 

jakiejkolwiek przyczyny wskazanej w niniejszym Regulaminie, innej aniżeli wykluczenie 

Uczestnika z Programu, Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem Kanałów  
Komunikacji o konieczności wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni 

od dnia zakończenia Programu lub zakończenia udziału Uczestnika w Programie. Po upływie 

tego terminu Uczestnik nie będzie miał możliwości wymiany zgromadzonych Punktów na  
Nagrody. 
 

 

§ 6 
 

[Nagrody] 
 
1. Uczestnicy uprawnieni są do wymiany Punktów na Nagrody z Katalogu Nagród 

dostępnego w panelu programu lojalnościowego w serwisie e-commerce Organizatora. 
 

2. Organizator nie realizuje zamówień na nagrody w przypadku, jeżeli na dzień złożenia 

zamówienia na Nagrodę Uczestnik będzie zalegał z płatnością za jakąkolwiek fakturę 

zakupową powyżej 15 dni. 

 

3. Warunkiem uzyskania prawa do złożenia zamówienia na Nagrodę jest pozytywna 

weryfikacja w Programie dokonana przez Organizatora oraz realizacja zakupów na 

Produktach objętych Programem na poziomie minimalnym wynoszącym 15 000 zł netto. 
 

4. Uczestnik będzie uprawniony do wyboru Nagrody spośród Nagród udostępnionych w 

katalogu Nagród dostępnego w serwisie e-commerce na dzień złożenia zamówienia za 

pośrednictwem panelu programu lojalnościowego. Zamówienie na Nagrodę może zostać 
złożone najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 roku. 
 

5. Każdy Uczestnik, który wypełni formularz wyboru Nagrody otrzyma wybraną przez siebie 

Nagrodę, o ile jej wartość punktowa nie przewyższy zebranej przez niego liczby Punktów. 

Uczestnik może żądać wymiany Punktów zgromadzonych na swoim Koncie na Nagrodę, jeżeli 
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zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów 

przypisanych danej Nagrodzie określonej w katalogu Nagród. 
 
6. Odbioru wybranej Nagrody po zakończeniu Programu Uczestnik może dokonać w dwojaki 

sposób, w zależności od wyboru dokonanego przez Uczestnika w formularzu wyboru Nagrody: 

 

a. Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi na adres wskazany podczas zamawiania 

nagrody w panelu programu lojalnościowego oraz dokonaniu jej zamówienia przez 

Uczestnika, w terminie nieprzekraczającym 35 dni od dnia złożenia Zamówienia, 
 

b. Uczestnik odbiera Nagrodę samodzielnie, na własny koszt z siedziby Agencji. 
 

7. Nagrody przesłane Uczestnikom, które nie zostaną przez nich odebrane, przechowane 

będą w siedzibie Organizatora lub Agencji. Uczestnik odbiera Nagrody na własny koszt. 

Nagrody nieodebrane w ciągu 120 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, ulegną 

przepadkowi na rzecz Organizatora, przy czym wykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi. 
 

8. Punkty nie mogą być wymienione przez Uczestnika na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom nie 

przysługuje też prawo żądania innych Nagród o takiej samej wartości po dokonaniu wyboru 

Nagrody lub prawo przekazania Nagrody osobie trzeciej. 
 

9. W przypadku wyczerpania zapasów, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody 

rzeczowej wybranej przez Uczestnika na nagrodę tego samego rodzaju o nie niższej wartości 

o czym Organizator poinformuje Uczestnika niezwłocznie po otrzymaniu formularza wyboru 

nagrody. 
 

10. Uczestnik będący osobą fizyczną i nieprowadzący działalności gospodarczej, w przypadku 

otrzymania Nagrody, zobowiązuje się do dopełnienia obowiązku zapłaty podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji podatkowej, która zostanie 

wystawiona, wypełniona i doręczona Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podatkowymi w tym zakresie. 
 

11. Postanowień punktu poprzedzającego nie stosuje się w stosunku do Uczestnika 

prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z którą uzyskał w Programie 

Nagrodę. Wartość uzyskanych przez Uczestnika nagród stanowić będzie przychód z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
§ 7 

 

[Reklamacje] 
 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Programu. 
 
2. Czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji wykonuje w imieniu 

Organizatora Agencja. 
 
3. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż jednak w ciągu 21 dni od dnia 

stwierdzenia nieprawidłowości dotyczącej w szczególności zgłoszenia wzięcia udziału w 

Programie bądź otrzymanej Nagrody, a w przypadku reklamacji dotyczącej Nagrody 

otrzymanej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia 

nieprawidłowości. 
 



9 

 

4. Reklamacje można składać, drogą listowną na adres Advertiva Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kaliowa 

19, 60-175 Poznań z dopiskiem „Program Lojalnościowy Zainstaluj Korzyści” lub drogą 

elektroniczną na adres kontakt@zainstalujkorzysci.pl. 
 
5. Agencja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. O decyzji 

Agencji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres do korespondencji 

podany w Formularzu Zgłoszeniowym (decyduje data nadania przesyłki listownej). Składając 

reklamację drogą elektroniczną Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na 

reklamację przez Agencję w formie emaila. 
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostarczenia przesyłki 

zawierającej Nagrodę. Uczestnik odbierający przesyłkę, przed podpisaniem dokumentu 

potwierdzającego wykonanie dostawy, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie jest ona 

fizycznie uszkodzona oraz czy jest zgodna z zamówieniem, jak również do ewentualnego 

zgłoszenia reklamacji w tym zakresie. Jeżeli nagroda nosi ślady uszkodzeń, które powstały 

lub mogły powstać w transporcie, Uczestnik powinien sporządzić protokół uszkodzeń z 

przedstawicielem firmy kurierskiej, której zlecone zostało dostarczenie przesyłki z Nagrodą. 
 
 

 

§ 8 
 

[Dane osobowe] 
 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu w 

swoje dane i poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik Programu może 

zażądać od Organizatora zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach 

marketingowych i reklamowych i/lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji Programu poprzez przesłanie informacji na adres Organizatora. W przypadku 

zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach realizacji 

Programu, nie będzie możliwy dalszy udział Uczestnika w Programie. 
 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 
3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu: 
3.1 realizacji programu ZAINSTALUJ KORZYŚCI do czasu jego zakończenia - na podstawie 
Twojej zgody – przez czas trwania Programu (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
3.2 realizacji zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań Organizatora Programu w 
stosunku do jego Uczestników – do czasu przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: Art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO), 
3.3   wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z wydaniem 
nagród (np. rozliczenie podatku dochodowego, wydanie zaświadczeń o wygranej, 
ewidencjonowanie wydanych nagród) – 9I) przez czas wykonania obowiązków prawnych 
(podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); (II) przez czas, w którym przepisy nakazują 
Organizatorowi przechowywać dane, np. podatkowe  
(podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); (III) przez czas, w którym Organizator może 
ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku  
(podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
3.4   rozpatrzenie reklamacji lub obrony przed roszczeniami – przez okres po którym 
przedawnią się roszczenia wynikające z Programu (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO), 
3.5   w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f), 
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3.6   dla celów marketingowych i promocyjnych tj. przesyłania informacji dotyczących ofert 
promocyjnych, informacji dotyczących wydarzeń, szkoleń, eventów drogą elektroniczną oraz 
przez sms- na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania (podstawa prawna: Art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO), 

4. Odbiorcami danych uczestników są następujące kategorie podmiotów: 
4.1   podmioty, które są upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa, 
4.2   podmioty przetwarzające dane w imieniu Sanpol, uczestniczące w wykonywaniu 
czynności Organizatora. Organizator nie będzie udostępniał danych osobowych Uczestników 
podmiotom trzecim. 
 
5. Organizator może powierzyć Agencji przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu 

realizacji przez nią zadań zleconych przez Organizatora w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem Programu. 
 
 

 

§ 9 
 

[Komunikacja z Uczestnikami] 
 

1. Organizator może komunikować się z Uczestnikami za pośrednictwem następujących 

kanałów informacyjnych: poczty, poczty elektronicznej, krótkich wiadomości tekstowych (sms), 

telefonicznie, przez Serwis e-commerce. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, 

wszystkie wyżej wymienione metody kontaktu są traktowane jako równoważne i każda z nich 

może posłużyć m.in. do poinformowania Uczestnika o: 
 

a) liście produktów objętych Programem w danym czasie 
 
b) punktach; 
 
c) konkursach i akcjach promocyjnych; 
 
d) specjalnych zasadach obowiązujących w określonym czasie. 
 

2. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub 

Agencji informacji związanych z Programem za pośrednictwem kanałów komunikacji 

wymienionych w punkcie poprzedzającym. 
 
3. Uczestnicy powinni kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z 

Programem w formie elektronicznej na adres kontakt@zainstalujkorzysci.pl, chyba że 

Regulamin stanowi inaczej. 
 
 

 

§ 10 
 

[Postanowienia końcowe] 
 
1. Organizator w trakcie trwania Programu będzie informował o wszystkich niezbędnych 

kwestiach związanych z obsługą Programu, za pośrednictwem dostępnych kanałów 

komunikacji z Uczestnikami. 
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2. Organizator zastrzega sobie możliwość organizowania dodatkowych promocji oraz do 

naliczania dodatkowych punktów okolicznościowych w ramach niniejszego Programu. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Programu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Programu 

poprzez dostarczenie im zmienionego Regulaminu za pośrednictwem kanałów 

komunikacyjnych, w odpowiednim wcześniejszym terminie umożliwiającym Uczestnikom 

Programu zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału 

w Programie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od przekazania Uczestnikom 

stosownej informacji. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika Programu nowych 

postanowień Regulaminu, Uczestnik Programu ma prawo odstąpić w każdym czasie od 

udziału w Programie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Jeśli w terminie 14 dni od 

daty powiadomienia Uczestnika o wprowadzeniu zmian Uczestnik nie sprzeciwi się przyjęciu 

tych zmian na piśmie, uznaje się, że akceptuje Regulamin w zmienionym brzmieniu. Zmiany 

w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu i nie będą 
naruszać interesu Uczestnika. 
 

4. Organizator może zakończyć Program w dowolnym czasie, o czym Uczestnicy zostaną 

powiadomieni za pomocą Kanałów Komunikacji. W takim wypadku obowiązuje 14-dniowy 

okres wypowiedzenia, podczas którego Uczestnik może jeszcze gromadzić Punkty. 
 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w siedzibie Organizatora oraz 

dostępny jest w formie elektronicznej w serwisie e-commerce. 
 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 

7. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią pieniężną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez 

Uczestników nieprawdziwych danych bądź inne nieprawidłowości będące skutkiem działania lub 

zaniechania Uczestników. 

 

9. Decyzja Organizatora o przyjęciu bądź odrzuceniu danych zawartych w formularzach 

rejestracyjnych lub wyboru nagród jest ostateczna. 
 

10. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programów będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Organizatora. 


