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Regulamin Programu Motywacyjnego 

 „5 pora roku z Galaxy S5 ” 

  

1. Warunki ogólne Programu Motywacyjnego. 

1.1        Organizatorem niniejszego Programu motywacyjnego („Program”) jest Samsung Electronics 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15 wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, o kapitale zakładowym 

52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039 („Organizator”).  

1.2  Organizator Programu Motywacyjnego jest fundatorem nagród w Programie.  

1.3        Celem Programu Motywacyjnego jest zwiększenie sprzedaży urządzeń marki Samsung. 

1.4 Uczestnikiem programu jest osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca 

zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej systemów klimatyzacji DVM S 

marki Samsung („Produkty”) u Autoryzowanego Dystrybutora Samsung, wprowadzonych do 

obrotu przez Samsung Electronics Polska sp. z o.o, która prześle skan dowodu zakupu bez 

cen na adres email klimatyzacja@samsung.com wraz z formularzem zgłoszenia (Załącznik nr 

1 do Regulaminu ) w terminie  do 7 dni od daty zakupu i otrzyma potwierdzenie zgłoszenia od 

Organizatora. 

1.5 Program Motywacyjny prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

 

2. Czas Programu Motywacyjnego  

 Program trwa w okresie od dnia 12 listopada 2014 do 31 grudnia 2014 lub do wyczerpania 

 zapasów. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę otrzymania przez 

 Uczestnika potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą mailową zgodnie z danymi 

 podanymi w zgłoszeniu.  

 

3. Warunki uczestnictwa i zasady Programu Motywacyjnego 

3.1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 

3.2. Warunkiem otrzymania nagrody w Programie jest zakup w czasie trwania Programu 

systemu klimatyzacji DVM S. W skład DVM S muszą wchodzić co najmniej 1 agregat o mocy 

10HP oraz 4 jednostki wewnętrzne. Promocja nie dotyczy zestawów AHUkit. Ilość zgłoszeń 

nie jest ograniczona. 

3.3. Uczestnik programu ma prawo dokonać więcej niż jednego zgłoszenia. Jako ważne 

traktowane będą zgłoszenia dotyczące różnych inwestycji.  

3.4. Organizator Programu może w konsultacji i za zgodą  Uczestników, wprowadzić dodatkowe 

warunki, których spełnienie będzie warunkowało realizację wydania zamawianych nagród w 

Programie. 

3.5. Uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu zakupu zgłaszanego Produktu bez podania 

cen. Dowód zakupu powinien poświadczać zakup Produktu u Autoryzowanego Dystrybutora 
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3.6. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie jej trwania. 

3.7. Samsung w terminie obowiązywania Programu. Dowód zakupu należy przesłać na adres 

klimatyzacja@samsung.com. 

 

 

4. Nagrody 

4.1 Nagrodą w Programie jest Smartfon Samsung Galaxy S5 o wartości 2000 zł brutto 

4.2 Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 20 sztuk.  

4.3 Nagroda przysługuje pierwszym 20 Uczestnikom, którzy przystąpią do Programu i spełniają 

jego warunki. 

4.4 Nagrody zostaną przekazane w najszybszym możliwym terminie po zgłoszeniu nie później niż 

ciągu 90  dni od daty przesłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

4.5  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczenie z tytułu podatku 

 dokonuje się w oparciu o zapisy ustaw o podatku  dochodowym. Prowadzący 

 działalność gospodarczą ma obowiązek wliczenia nagrody w  przychód i odprowadzenia 

 podatku zgodnie z obowiązującą go stawką podatkową. 

 

 

5. Obowiązki Uczestnika 

5.1 Uczestnik zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim z wyłączeniem 

własnych pracowników, którzy potrzebują tych informacji w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania pracy związanej z Programem i zobowiążą się do ich dalszego nie 

ujawniania. Uczestnik zobowiązany jest pouczyć pracowników o ciążących na nich 

obowiązkach. W przypadku ujawniania informacji poufnych własnym pracownikom, Uczestnik 

przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie przez nich poufności. 

5.2 Uczestnik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne uzyskane w 

związku z uczestnictwem w Programie, w co najmniej takim samym stopniu, w jakim chroni 

własne informacje poufne i handlowe, ale nie mniejszym niż odpowiadając zachowaniu 

rozsądnej ostrożności w takich warunkach. 

 

6. Dane osobowe  

 

6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

6.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i 

prowadzenia Programu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu 

przekazania nagrody.  

6.3 Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu 

zgłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak Uczestnik podpisując 

zgłoszenie powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie 

wskazanym powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. 
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Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu  skutkuje 

wyłączeniem zgłoszenia z Programu. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu 

Organizatorowi przysługiwać będzie prawo  przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej 

drogą elektroniczną. 

6.4 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu 

uczestniczenia w Programie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych 

oraz ich poprawiania a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje automatycznym 

wyłączeniem Uczestnika z niniejszego Programu. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

7.1  Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez 

podawanie i rejestrowanie nieprawdziwych danych i zakupów, spowoduje usunięcie 

Uczestnika z Programu bez podania przyczyny, przepadek zgromadzonych przez niego 

dotychczas punktów oraz powiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. O 

tym, czy Uczestnik ma możliwość powrotu do Programu, czy też nie, decydować będzie 

osoba odpowiedzialna za Program w firmie Samsung 

 7.2 Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jego 

przestrzeganie. 

7.3 Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w 

terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu miesięcznego Programu. 

7.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji w 

terminie 7 dni od ich rozpatrzenia. 

7.5  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Programie. 

7.6 We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator 

Programu.  

7.8   Udział w Programie nie oznacza nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy o dzieło lub 

zlecenia pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 


