Regulamin Promocji
"Słoneczna Promocja - Carport "
dla Dystrybutorów SunRoof
zwany dalej Regulaminem

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji Słoneczna Promocja-Carport, zwanej dalej Promocją, jest
SunRoof Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul.
Prezydenta Franklina Delano Roosevelta 8, 90-056 Łódź, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789666; sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7252290395, REGON: 38363239300000; kapitał
zakładowy: 12.500 zł w całości wpłacony, zwana dalej ORGANIZATOREM.
2. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być jedynie dystrybutor
współpracujący z ORGANIZATOREM, tj. podmiot, który posiada zawartą z
ORGANIZATOREM umowę, w ramach której świadczy na rzecz ORGANIZATORA usługi
oferowania i pośrednictwa dotyczące sprzedaży produktów i usług ORGANIZATORA, w
której określony jest Dystrybutor, zwaną dalej Umową. Podmiot, o którym mowa w
niniejszym ustępie, posiadający zawartą Umowę z ORGANIZATOREM, zwany jest w
Regulaminie Dystrybutorem.
3. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup przez Dystrybutora od ORGANIZATORA
Carportu 1, 2 lub 3 stanowiskowego, na warunkach, o których mowa w ust. 4 poniżej.
Osobą nadzorująca sprzedaż Carportu przez Organizatora na rzecz Dystrybutora i
rozliczenie Nagród, o których mowa w Regulaminie, jest Regionalny Kierownik Sprzedaży
u Organizatora- Regional Sales Manager (RSM).
4. Warunki zakupu Caprortu, o których mowa w ust. 3, uprawniające do wzięcia udziału w
Promocji są następujące:
a) zakup Carportu musi nastąpić w Okresie Promocji. Carportu zakupione po Okresie
Promocji nie biorą udziału w Promocji,
b) zakup, o którym mowa w pkt a) uznaje się za dokonany z chwilą otrzymania przez
ORGANIZATORA wpłaty 100% wartości Carportu z uwzględnieniem rabatu zakupowego w
wysokości 15% od ceny detalicznej. Zakup potwierdzony zostanie fakturą proforma.
c) zakup Carportu Dystrybutor dokonuje na podstawie złożonego zamówienia e-mail wraz
z dopiskiem: "Słoneczna Promocja – Carport”. Dystrybutor jest zobowiązany do wskazania
w zamówieniu miejsca lokalizacji/wbudowania Carportu (pełny, dokładny adres).
Wykonawcą usługi montażu Carportu będzie Organizator. Organizator zatwierdza
wskazany przez Dystrybutora adres i ma prawo odmówić postawienia Carportu, w
szczególności, jeśli miejsce nie będzie zgodne z wewnętrzną polityką Organizatora.

5. Okres obowiązywania Promocji, zwany w Regulaminie Okresem Promocji, to: 31.05.2021
– 31.12.2022. W Okresie Promocji powinno być dokonane zgłoszenie o którym mowa w §
5 ust. 1 Regulaminu oraz powinno nastąpić spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3
i 4
niniejszego paragrafu. Realizacja warunków, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym po Okresie Promocji, oznacza ich niespełnienie i nie będzie
uwzględniania przez Organizatora. Rozliczenie nagród w Promocji następować będzie w
okresach rozliczeniowych, o których mowa w § 6 Regulaminu i może nastąpić na
podstawie transakcji, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu zrealizowanych do
31.12.2022
r.
6. Zgłoszenie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin jest dostępny w portalu udostępnionym Dystrybutorowi do współpracy z
Organizatorem, pod adresem https://sunroof.se/pl/regulaminy oraz w siedzibie
Organizatora. Regulamin może być zmieniony poprzez udostępnienie go zgodnie z
niniejszym ustępem, w szczególności Promocja może być rozszerzona na dodatkowe
podmioty, przy czym zmiana ma zastosowanie do okoliczności zaistniałych po jej
dokonaniu. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych
związanych z Promocją mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą dla
Promocji i jej zasad mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
.
§2
CEL I TEMAT PROMOCJI
Celem Promocji jest rozpowszechnienie rozwiązań wspierających niskoemisyjną mobilność
(elektromobilność) na lokalnym rynku Dystrybutora, w tym poprzez sprzedaż Carportów na
tym rynku.
§3
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Promocji jest Carport SunRoof 1,2 i 3 stanowiskowy.
2. Sposób przyznania i przekazania Nagrody przez Organizatora jest określony w § 6
Regulaminu.

§4
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikami PROMOCJI mogą być Dystrybutorzy, którzy posiadają aktualnie wiążącą
Umowę Dystrybutorską z ORGANIZATOREM.

2. ORGANIZATOR jest uprawniony do weryfikacji okoliczności i określonych w ust. 1.
3.

Uczestnik Promocji jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.

4.

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych Uczestnik nie może
przenosić na inne osoby.
§5
ZGŁOSZENIE DO PROMOCJI

1.

Zgłoszenie udziału w Promocji należy przesłać do Organizatora emailem wraz z
zamówieniem, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt c) Regulaminu w okresie od 31.05.2021
r. od godz.08:00 do 30.06.2021 r. do godz. 23:59.

2.

O zachowaniu terminu zgłoszenia do Promocji, o którym mowa w powyższym ust. 1,
decyduje data i godzina wpływu formularza do ORGANIZATORA. Dystrybutorzy, których
formularze wpłyną do ORGANIZATORA po terminie zgłoszeń określonym w ust. 1, nie
będą zakwalifikowane do Promocji.

3.

Uzyskanie statusu Uczestnika Promocji następuje z chwilą przyjęcia formularza przez
ORGANIZATORA oraz spełnienia warunku, o którym mowa w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu, z
zastrzeżeniem możliwości zmiany tego statusu w wyniku weryfikacji warunków udziału w
Promocji, w szczególności, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu, § 4 ust. 1
Regulaminu i § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu.

4.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych i innych
informacji, o których mowa w Regulaminie oraz spełnienia przez zgłaszającego
uczestnictwo warunków udziału w Promocji. Posługiwanie się przez Uczestnika
nieprawdziwymi danymi osobowymi lub innymi nieprawdziwymi informacjami, jak
również inne naruszenia Regulaminu wykluczają go z udziału w Promocji.
§6
PRZYZNANIE I ROZLICZENIE NAGRÓD

1. Z tytułu Promocji, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem, ORGANIZATOR
będzie przyznawać Uczestnikom następujące nagrody pieniężne, zwane łącznie
Nagrodami, z tytułu każdego z Caprortu, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu :
a) nagroda rabatowa
– wysokości 15% rabatu do zakupionego Caprortu netto- w przypadku jego zakupu na
warunkach określonych Regulaminem do dnia 30.06.2021 r
b) dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł netto za każde 100 000 zł netto
sfinalizowanej przez Dystrybutora w ramach Umowy transakcji sprzedaży produktów
Organizatora

- przy czym łączna wartość przyznanych Nagród, o których mowa w pkt a) i b), dla danego
Uczestnika, nie może przekroczyć łącznie wartości Caprotów, o których mowa w § 1 ust. 3
Regulaminu zakupionych przez tego Uczestnika.
2. Rozliczenie Nagród następuje, w okresie do dnia 31.12.2022 r., kwartalnie na podstawie
transakcji zarejestrowanych w systemie Biznes Panel. Przez sfinalizowanie transakcji, o
którym mowa w ust. 1 pkt b) , rozumie się spełnienie warunku nabycia przez Dystrybutora
prawa do wynagrodzenia wynikającego z Umowy, z tytułu usług, o których mowa w § 1
ust. 2 Regulaminu.
3. Wypłata Nagrody nastąpi maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału rozliczeniowego. Nagrody będą przyznawane do dnia 31.12.2022 r.
4. Potwierdzeniem otrzymania Nagrody jest dokument potwierdzający otrzymanie
przelewu bankowego od ORGANIZATORA przekazany drogą elektroniczną na adres
mailowy Dystrybutora zgodnie z Umową. ORGANIZATOR zobowiązuje się do przekazania
środków pieniężnych na konto Dystrybutora stosowane dla potrzeb rozliczeń na
podstawie Umowy.
5. W przypadku odmowy przyjęcia środków prawo do Nagrody wygasa. W takim wypadku
Nagroda pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.
6. Prawa do uczestnictwa w Promocji I, jak również prawa do Nagrody nie można przenosić
na osoby trzecie.
7. Informacja o Dystrybutorach zostanie udostępniona na stronie internetowej
ORGANIZATORA.

§7
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane
przez Uczestników w formie pisemnej, na adres email ORGANIZATORA:
partnerzy@sunroof.pl do dnia 31.12.2022. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez
ORGANIZATORA w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.

Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego, jak również innych zgodnych z prawem form realizacji
roszczeń.
§8
NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU
1. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu skutkuje utratą prawa do

uczestnictwa w Promocji, a także prawa do Nagrody, o czym ORGANIZATOR
niezwłocznie powiadomi Uczestnika.

2. Jeśli, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Nagroda została już wypłacona

Uczestnikowi, zobowiązany jest on do jej niezwłocznego zwrotu. ORGANIZATOR ma
prawo, bez żadnych dodatkowych warunków, potrącić Nagrodę podlegającą zwrotowi
w przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, z dowolnej płatności na rzecz
Dystrybutora z tytułu Umowy.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest ORGANIZATOR. Kontakt
z Inspektorem ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem: [mail]. Inspektorem
Ochrony Danych jest Adam Klimczak

2.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w niezbędnych
zakresach podanych w Regulaminie oraz w zakresie danych podanych w zgłoszeniu, w
celach realizacji Promocji (prawidłowości dokonania zgłoszeń i spełnienia innych
wymogów
Promocji,
wydania
Nagrody,
korespondencji,
ewentualnego postępowania reklamacyjnego).

3.

ORGANIZATOR będzie także przetwarzać dane Uczestnika (nazwa firmy, lokalizacja
ekspozycji) w celu promocji Dystrybutora oraz produktów Organizatora w materiałach
prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych
i elektronicznych.

4.

Dane
Uczestników
Promocji
będą
przetwarzane
przez ORGANIZATORA
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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–880 zwanym dalej RODO oraz polskimi przepisami :
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000,
UODO) i innymi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.

5.

Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane przez ORGANIZATORA z zachowaniem
poufności wszelkich danych osobowych i innych informacji zebranych w związku z
uczestnictwem w Promocji i utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, a
także nieutrwalonych, do których ORGANIZATOR miał wgląd w związku z Promocją.

6.

Dane Uczestników Promocji nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu
w innych celach niż realizacja PROMOCJI, w tym wydanie Nagrody, i nie będą
przechowywane dłużej niż będzie to konieczne.

7.

Dane osobowe Uczestników Promocji I będą przetwarzane przez ORGANIZATORA
w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, z użyciem fizycznych,
technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem
oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

8.

Uczestnik PROMOCJI ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.

9. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych przez
ORGANIZATORA narusza przepisy RODO.
10. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie
danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. organizacji
Promocji.
11. Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy
w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu,
dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych. Przekazanie
danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta
wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony
praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi
administratorami, przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na
podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają
wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Kontakt we wszelkich kwestiach związanych z Promocją, w tym w zakresie przetwarzania
danych osobowych, jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej
ORGANIZATORA, e-mail: partnerzy@sunroof.pl

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisy RODO

3.

Zarówno Uczestnicy , jak i ORGANIZATOR będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
ewentualnych sporów powstałych w związku z Promocją w sposób ugodowy, na drodze
negocjacji lub w inny polubowny sposób. Wszelkie spory dotyczące Promocji niedające
się rozstrzygnąć ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.

4. ORGANIZATOR może odwołać Promocje w każdym czasie informując o tych Uczestników
przy czym nie ma to wpływu na czynności, rozliczenia i warunki zaistniałem przez
odwołaniem Promocji.

