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							Żnin	dnia	01.05.2018	r.	

	

	

	

REGULAMIN	PROMOCJI	

„ZAKUPY	Z	NAGRODAMI	II”	

	

§	1		

POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

	

1. Niniejszy	 Regulamin	 (zwany	 dalej	 „Regulaminem”)	 stanowi	 jedyny	 dokument	 określający	
ogólne	warunki	uczestnictwa	w	Promocji	„Zakupy	z	nagrodami”	(zwany	dalej	„Promocja”).	W	
trakcie	 trwania	 Promocji,	 treść	 Regulaminu	 jest	 dostępna	w	 siedzibie	Organizatora	 oraz	 na	
stronie	internetowej	www.granulatory.com		

2. Promocja	 jest	 realizowana	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 ma	 charakter	 jawny	 i	
otwarty	dla	wszystkich	Uczestników,	którzy	spełniają	warunki	określone	w	Regulaminie.		

3. Organizatorem	promocji	jest	Nawrocki	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Żninie,	ul.	Szpitalna	20,	88-400	
Żnin,	 wpisana	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	
przez	 Sąd	 Rejonowy	w	 Bydgoszczy,	 XIII	Wydział	 Gospodarczy	 	 pod	 numerem	 0000584730,	
kapitał	zakładowy:	100	000	zł	(zwany	dalej	„Organizator”).	

4. Promocja	jest	organizowana	i	przeprowadzana	w	terminie	od	01	maja	2018	r.	do	31	sierpnia	
2018	r.		

	

§	2	

DEFINICJE	

	

1. Nagroda:	 zestaw	 gadżetów	 firmowych,	 zestaw	 narzędzi	 Topex,	 portfel	 męski	 Wittchen,	
narzędzie	 wielofunkcyjne	 Leatherman,	 voucher	 Sephora	 na	 kwotę	 300	 pln,	 głośnik	
bezprzewodowy	JBL	CHARGE	3,	słuchawki	bezprzewodowe	JBL	E65BT NC, Ipad 32 GB.	

2. Promocja	 „Zakupy	 z	 nagrodami	 II”	 jest	 przeprowadzana	 przez	 Organizatora	 systemem	
pozwalającym	 na	 nagradzanie	 Uczestników	 w	 przypadku	 spełnienia	 przez	 nich	 warunków	
określonych	w	Regulaminie	związanych	z	dokonywanymi	u	Organizatora	zamówieniami.	

3. Regulamin:	niniejszy	Regulamin.	
4. Uczestnik:	 pełnoletnie	 osoby	 fizyczne	 posiadające	 pełną	 zdolność	 do	 czynności	 prawnych,	

osoby	 prawne	 i	 jednostki	 organizacyjne	 nie	 posiadające	 osobowości	 prawnej	 dokonujące	
zamówień	u	Organizatora	w	trakcie	trwania	Promocji.		

5. Produkty:	materiały	eksploatacyjne:	rolki	kompletne,	płasze	rolek,	matryce,	części	zamienne,	
łożyska,	 usługi	 regeneracji	matryc	 (z	wyłączeniem	 linii	 granulacji,	maszyn	 i	 urządzeń,	 usług	
serwisowych)	zamawiane	przez	Uczestnika,	a	znajdujące	się	w	ofercie	Organizatora	w	trakcie	
trwania	Promocji.		
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§	3	

UDZIAŁ	W	PROMOCJI	I	NAGRODY	

	

1. Warunkiem	udziału	w	Promocji	 jest	m.in.	 złożenie	zamówienia	przez	Uczestnika	u	Organizatora	
na	Produkty	objęte	Promocją	za	kwoty	wskazane	poniżej	w	ust.	2	oraz	podanie	pełnych	danych	w	
celu	wysyłki	Nagród	oraz	realizacji	obowiązku	podatkowego.		

2. Organizator	przewiduje	w	Promocji	następujące	Nagrody,	do	wyboru	w	danym	przedziale	przez	
uczestnika	(	z	wyjątkiem	pkt	a/	oraz	e/)	w	zależności	od	wysokości	wartości	złożonego	
zamówienia:	

a/	pow.	60	000*	pln-	iPad		32	GB	

b/	40	000	pln	-	59	999	pln-	głośnik	bezprzewodowy	JBL	CHARGE	3	lub	słuchawki						

bezprzewodowe	JBL	E65BT	NC	9		

c/	30	000	pln-	39	999	:	voucher	Sephora	na	kwotę	300	pln	lub	narzędzie	wielofunkcyjne	

Leatherman		

d/	20	000	pln	-	29	999	pln	–	zestaw	narzędzi	TOPEX	lub	portfel	męski	Wittchen		

e/	10	000	pln	-	19	999	-	zestaw	gadżetów	firmowych	(kubek	termiczny,	ładowarka	samochodowa,	

power	bank,	latarka)	 
*Ceny	netto	

3. Wartość	zamówień	w	trakcie	trwania	Promocji	sumuje	się.		
4. Każdemu	 Uczestnikowi	 przysługuje	 jedna	 Nagroda	 w	 zależności	 od	 sumy	 wartości	 zamówień	

dokonanych	w	trakcie	trwania	Promocji.		
5. Uczestnik	nie	ma	prawa	żądania	wypłaty	 jakiejkolwiek	kwoty	ekwiwalentu	pieniężnego	 zamiast	

Nagrody.	
6. W	przypadku	braku	dostępności	danej	Nagrody	 lub	gdy	zamówienie	Nagrody	 jest	niemożliwe	z	

przyczyn	niezależnych	od	Organizatora,	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	nagrody	na	
inną,	o	zbliżonej	wartości	i	rodzaju.	

7. Warunkiem	otrzymania	Nagrody	jest:	
2.1.	pisemne	potwierdzenie	przez	Uczestnika	złożonego	Zamówienia,	
2.2.	spełnienie	warunku	określonego	w	§3	ust.	1,		
2.3.	brak	zaległych	zobowiązań	Uczestnika	wobec	Organizatora,	
2.4.	 przestrzeganie	 przez	 Uczestnika	 zasad	 Regulaminu.	 W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	
Organizatora	 naruszenia	 Regulaminu,	 Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 wykluczenia	 z	
Promocji	Uczestnika,	który	dopuścił	się	naruszenia.		

8. Uczestnictwo	w	Promocji	jest	bezpłatne	i	dobrowolne.	
9. Nagrody	przesyłane	będą	Uczestnikowi	w	terminie	do	30	dni	od	dnia	zakończenia	Promocji.	
10. Nagrody	przesyłane	będą	do	Uczestnika	przez	Organizatora.		
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§4	

REKLAMACJE	

	

1. Uczestnicy	 Promocji	 mają	 prawo	 w	 trakcie	 jej	 trwania	 oraz	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 daty	
doręczenia	Nagrody	do	składania	reklamacji,	co	jej	przebiegu	i	przyznanych	Nagród.	Wszelkie	
uwagi	 i	 reklamacje	 kierowane	 będą	 w	 formie	 pisemnej,	 listem	 poleconym	 na	 adres	
Organizatora	 (Nawrocki	 sp.	 z	 o.o.	 ul.	 Szpitalna	20,	 88-400	Żnin)	 z	 dopiskiem	„Nagroda”	 lub	
pocztą	elektroniczną	na	adres:	eh@granulatory.com	

2. Termin	rozpatrzenia	reklamacji	wynosi	14	dni	od	daty	jej	otrzymania.		
3. Zawiadomienie	 o	wyniku	 reklamacji	 będą	 przesyłane	 reklamującemu	w	 taki	 sposób,	w	 jaki	

reklamacja	 została	 do	 Organizatora	 złożona	 na	 wskazany	 przez	 reklamującego	 adres,																						
w	terminie	3	dni	roboczych	od	daty	rozpatrzenia	reklamacji.	

4. W	przypadku	braku	akceptacji	przez	Uczestnika	Promocji	stanowiska	Organizatora,	Uczestnik	
może	dochodzić	roszczeń	na	zasadach	ogólnych.	

	

§5	

DANE	OSOBOWE	I	ICH	OCHRONA	

	

1. Uczestnicy,	 od	 których	uzyskiwane	 są	dane	osobowe,	wyrażają	 zgodę	na	 ich	przetwarzanie	
przez	Organizatora,	który	jest	ich	administratorem,	na	potrzeby	bieżącej	Promocji,	zgodnie	z	
ustawą	z	dnia	29.08.1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(tekst	 jednolity:	Dz.	U.	z	2016	r.	
poz.	 922),	 głównie	 w	 celu	 wysyłki	 Nagród	 i	 realizacji	 obowiązku	 podatkowego.	 Uczestnicy	
promocji	przyjmują	do	wiadomości,	że	nie	podanie	danych	uniemożliwia	przesłanie	Nagrody	i	
oznacza	ich	z	niej	rezygnację.		

2. Uczestnik	ma	prawo	do	wglądu	do	swoich	danych	osobowych	oraz	ich	poprawiania.		
3. Począwszy	od	25	maja	2018	r.		Uczestnicy	będący	osobami	fizycznymi,	od	których	uzyskiwane	

są	 dane	 osobowe	 wyrażają	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 ich	 danych	 osobowych	 przez	
Organizatora	 na	 potrzeby	 bieżącej	 Promocji,	 zgodnie	 z	 rozporządzeniem	 Parlamentu	
Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	
fizycznych	 w	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	
przepływu	 takich	 danych.	 Uczestnicy	 oświadczają,	 że	 podanie	 danych	 jest	 dobrowolne,	 a	
podstawą	 ich	 przetwarzania	 jest	 ich	 zgoda.	 Uczestnicy	 mają	 prawo	 wycofania	 zgody	 w	
dowolnym	momencie.	Dane	osobowe	będą	przetwarzane	przez	okres	niezbędny	do	realizacji	
postanowień	 Promocji,	 a	 w	 razie	 odwołania	 zgody,	 przez	 okres	 przedawnienia	 roszczeń	
przysługujących	administratorowi	danych	i	w	stosunku	do	niego.	Uczestnik	ma	prawo	żądania	
od	 administratora	 dostępu	 do	 swoich	 danych	 osobowych,	 ich	 sprostowania,	 usunięcia	 lub	
ograniczenia	przetwarzania,	a	także	prawo	wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego.	

4. W	 sprawie	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 należy	 skontaktować	 się	 	 z	 Inspektorem	
Ochrony	Danych	pod	adresem:				joanna.bess@granulatory.com	
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§	6	

OBOWIĄZEK	PODATKOWY	

					1.	 	Na	podstawie	ustawy	 z	 dnia	 26	 lipca	 1991	 roku	o	podatku	dochodowym	od	osób	 fizycznych																																		
(Dz.U.	 z	 2018	 r.	 poz.	 200),	 zwycięzcy	 nagród	 podlegają	 obowiązkowi	 podatkowemu	 na	 zasadach	
ogólnych	(art.	30	ust.	1	pkt	2,	w	związku	z	art.	21	ust	1	pkt.	68	ustawy)	w	wysokości	10	%	wartości	
nagrody.		
2.	 Podatek	 dochodowy	 nie	 jest	 odprowadzany	 od	 nagrody,	 jeżeli	 jednorazowa	 jej	 wartość	 nie	
przekracza	 2000,00	 zł.	 brutto.	 Zwolnienie	 od	 podatku	 nagród	 związanych	 ze	 sprzedażą	 premiową	
towarów	lub	usług	nie	dotyczy	nagród	otrzymanych	przez	podatnika	w	związku	z	prowadzoną	przez	
niego	pozarolniczą	działalnością	gospodarczą,	stanowiących	przychód	z	tej	działalności.	
3.	Podatek	od	nagrody	pokrywa	Uczestnik	.	

4.	 Jeżeli	 osobą	 uprawnioną	 do	 otrzymania	 nagrody	 w	ramach	 programu	 lojalnościowego	 będzie	
pracownik	 kontrahenta	 (nabywcy	 towarów	 objętych	 akcją	 promocyjną),	 nagroda	 podlega	
opodatkowaniu,	 jako	 przychód	 tej	 osoby	 z	innych	 źródeł,	 o	których	 mowa	 w	art.	20	 ust.	1	 ustawy	
o	PDOF.	Organizator	sporządzi	informację	o	wysokości	uzyskanego	przez	tę	osobę	przychodu	(PIT-8C)	
i	w	terminie	do	końca	lutego	następnego	roku	podatkowego	przekaże	ją	podatnikowi	oraz	urzędowi	
skarbowemu	 właściwemu	 według	 miejsca	 zamieszkania	 tej	 osoby.	 Kwotę	 przychodu	 wykazaną	
w	informacji	PIT-8C,	pracownik	wykazuje	w	swoim	rocznym	zeznaniu	podatkowym.	

	

§	7	

POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

	

1. Biorąc	 udział	 w	 Promocji	 Uczestnicy	 akceptują	 postanowienia	 Regulaminu.	 Ostateczna	
interpretacja	Regulaminu	należy	do	Organizatora.		

2. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 zmiany	 Regulaminu,	 przy	 czym	 zmiana	 ta	 nie	 może	 w	
jakikolwiek	 sposób	 naruszać	 praw	 już	 nabytych	 przez	 Uczestników.	 Zmiany	 regulaminu	
zostaną	ogłoszone	na	stronie	www.granulatory.com	na	7	dni	przed	wejściem	w	życie.		

3. Niniejszy	 Regulamin,	 jak	 i	 Promocja	 „Zakupy	 z	 nagrodami	 II”	 podlegają	 prawu	 polskiemu	 i	
wyłącznej	jurysdykcji	powszechnych	sądów	polskich.		

4. Regulamin	nie	podlega	przepisom	ustawy	z	dnia	19	 listopada	2009	r.	o	grach	hazardowych.	
(Dz.	U.	2009	nr	201,	poz.	1540	tj.	Dz.U.	z	2018	r.	poz.	165).	

5. W	kwestiach	nieuregulowanych	 zastosowanie	 znajdują	 powszechnie	 obowiązujące	przepisy	
prawa	polskiego.		

6. Regulamin	obowiązuje	od	1	maja	2018	r.	do	zakończenia	Promocji.	


