Regulamin Programu Promocyjnego:
„ZARABIAJ Z ERKADO – DRZWI ZEWNĘTRZNE”
I. Postanowienia wstępne.
1. Celem Programu Promocyjnego „ZARABIAJ Z ERKADO – DRZWI ZEWNĘTRZNE” (zwanego dalej
„Programem”) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów ERKADO DREWNO sp. z o.o. sp.k., a także
zacieśnianie kontaktów biznesowych i integracji wspólnych działań marketingowo handlowych ERKADO
i Dystrybutorów ERKADO Drewno sp. z o.o. sp.k. na terenie Polski w postaci Autoryzowanych Punktów
Sprzedaży (dalej: „APS”).
2. Program obowiązuje na terenie Polski.
3. Regulamin Programu, (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie, związane
z nim prawa i obowiązki Uczestników oraz ogólne warunki oraz zasady Programu i indywidualnych
promocji organizowanych w ramach Programu (zwanych dalej „Promocjami”).
4. Organizatorem Programu jest ERKADO Drewno sp. z o.o. sp. k. z/s w Chwałowicach 156, 37-455
Radomyśl nad Sanem, KRS: 0000587413, NIP 8652562260, REGON 363025616, zwany dalej
„Organizatorem” lub „ERKADO”).
5. Program obowiązuje wyłącznie w APS na terenie Polski.
6. Regulamin dostępny jest u Organizatora lub na stronie internetowej https://erkadob2b.pl/
II. Zasady uczestnictwa w Programie.

1. Uczestnictwo w Programie oraz podanie związanych z tym uczestnictwem danych jest całkowicie
dobrowolne.
2. Uczestnikiem Programu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili przystąpienia do Programu spełnia
łącznie następujące warunki:
a) jest pracownikiem APS lub pozostaje z nim w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenia), w
ramach którego dokonuje w imieniu APS czynności polegających na oferowaniu klientom
sprzedawanych przez APS produktów ERKADO;
b) nie jest pracownikiem Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w
zakresie obsługi Programu, a także członkiem rodzin tych osób; przez członków rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków,
kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
c) dokonała skutecznego zgłoszenia udziału w Programie.
3. Przystąpienie Uczestnika do Programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza
rejestracji sprzedawcy i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
4. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na uczestnictwo w Programie, Uczestnik jest zobowiązany podać w
sposób czytelny w formularzu rejestracji sprzedawcy swoje prawdziwe i kompletne dane. Organizator
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jest uprawniony do nieuwzględnienia zgłoszenia w razie jego wypełnienia w sposób nieczytelny lub
nieprawidłowy. Podanie wszystkich danych żądanych w zgłoszeniu jest konieczne.
Wypełnienie formularza rejestracji sprzedawcy i akceptacja wprowadzonych danych stanowi
potwierdzenie, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
Z chwilą otrzymania przez Organizatora formularza rejestracji sprzedawcy Organizator przekaże
Uczestnikowi na wskazany przez niego w formularzu adres korespondencyjny indywidualny nr APS ID,
jak również indywidulaną kartę pre-paid (dotyczy wyłącznie Uczestników którzy nie są uczestnikami
programu „Zarabiaj z ERKADO”), za pomocą której Uczestnik będzie odbierał przewidziane Programem
nagrody pieniężne.
Osoba będąca uczestnikiem Programu traci ten status, z momentem w którym przestaje ona spełniać
warunki uczestnictwa w Programie. Może ona jednak wykorzystać zgromadzone do tego dnia środki na
karcie pre-paid.
Uczestnik Programu może w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W
przypadku takiej rezygnacji Uczestnik jest zobowiązany przesłać na adres Organizatora pisemne
oświadczenie o rezygnacji z Programu.
Karta pre-paid stanowi własność Organizatora lub podmiotu, któremu Organizator powierzył
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb realizacji płatności nagród na karty prepaid i
niezwłocznie po zakończeniu Programu lub po utracie przez daną osobę statusu Uczestnika, na skutek
przyczyn wskazanych w pkt 7 i 8 powyżej.

III. Szczegółowe zasady Programu.

1. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania od Organizatora lub podmiotu, któremu Organizator
powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb realizacji płatności w ramach
Programu nagrody pieniężnej na kartę pre-paid w przypadku złożenia przez Uczestnika do Organizatora
na następujący adres mailowy zamowienia@erkado-drewno.pl prawidłowo wypełnionego
zamówienia na produkt/produkty z listy dostępnej na w aktualnym katalogu.
2. Tytułem nagrody Uczestnik otrzyma, na dostarczoną przez Organizatora kartę prepaid, kwotę
stanowiącą iloczyn stawki 100 PLN za zamówienie drzwi o grubości 72 mm, 150 PLN za zamówienie
drzwi o grubości 82mm i 250 PLN za zamówienie drzwi o grubości 102 mm, i ilości sztuk produktów
zamówionych przez Uczestnika. Stawka 100 zł, 150 zł lub 250 zł jest stawką brutto, od której Uczestnik
zobowiązany jest odprowadzić należny podatek dochodowy.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizator sporządzi na rzecz każdego Uczestnika, który w
danym roku obowiązywania Programu otrzymał nagrodę, PIT – 11, stanowiącego podstawę do
rozliczenia z właściwym Urzędem Skarbowym.
4. Wypłata nagrody nastąpi maksymalnie do 20 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu w
którym faktura VAT z tytułu danego zamówienia złożonego przez Uczestnika do ERKADO została
wystawiona przez ERKADO
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia, zwrotu produktu lub innych powodów prowadzących do
niezrealizowania zamówienia przez klienta, który dokonał jego zakupu, nagroda przyznana
Uczestnikowi podlega anulowaniu, a w przypadku, gdy została już przekazana Uczestnikowi, to

Uczestnik zobowiązany jest do jej zwrotu na rzecz Organizatora w ciągu 14 dni od dnia wezwania jej
zwrotu na zasadach dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia.
6. O każdym dokonanym zwrocie zamówionego produktu Uczestnik jest zobowiązany poinformować
Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zwrotu.
7. Wartość naliczonej, a nienależnej Uczestnikowi nagrody może zostać automatycznie potrącona od
kolejnej należnej nagrody, o czym Organizator poinformuje uczestnika w drodze odrębnej wiadomości
e-mail, a Uczestnik wyraża na takie rozwiązanie zgodę.
8. W razie przekazania na rzecz Uczestnika nagrody wyższej niż należna na podstawie Regulaminu,
Uczestnik jest obowiązany do zwrotu nienależnej wysokości nagrody na zasadach określonych w pkt 5
powyżej.
IV. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz podmioty, którym Organizator powierzył
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników wskazane w Formularzu rejestracji sprzedawcy
w celu realizacji Programu promocyjnego na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane i
wykorzystane wyłącznie dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu.
4. Podstawą do przetwarzania danych Uczestnika jest wyrażona przez niego zgoda, a w związku z
wydaniem karty pre-paid ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, co jest równoważne
ze rezygnowaniem z udziału w Programie promocyjnym na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia jego
danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług
w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności, w szczególności Organizator udostępni dane Uczestnika
do operatora wydającego karty pre-paid.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania jego danych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
9. Dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie, a także przez 5 lat kalendarzowych po
zrezygnowaniu z udziału lub zakończeniu Programu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
10.Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie na podane przeze niego nr telefonu oraz adres e-mail na podany
przez Uczestnika numer telefonu oraz adres e-mail, w tym przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora drogą
elektroniczną przez ERKADO zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r.

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) - w związku z uczestnictwem w programie
„ZARABIAJ Z ERKADO – DRZWI ZEWNĘTRZNE”.

V. Ramy czasowe trwania Programu i postanowienia końcowe.
1. Program obowiązuje od dnia wejścia w życie Regulaminu tj. od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia jego
zakończenia.
2. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Programu na dowolny okres w dowolnym terminie bez
podania przyczyny jego zawieszenia.
3. Zmiana Organizatora Programu nie powoduje przerwania Programu, jak również nie powoduje żadnych
zmian w Programie dla Uczestnika. Po zmianie Organizatora Programu Uczestnik zostanie niezwłocznie
poinformowany o tym fakcie na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. O zawieszeniu Programu i okresie jego zawieszenia Organizator poinformuje Uczestników w formie
wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień
nabytych już przez Uczestnika.
6. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Uczestnikowi przy okazji pierwszego logowania
Uczestnika do panelu B2B Organizatora, które nastąpiło po zmianie Regulaminu, jak również informacja
ta może zostać przesłana Uczestnikowi w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez
Uczestnika w Formularzu rejestracji lub p
7. Maksymalna odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wypłaty
nagrody uzyskanej przez Uczestnika w toku Programu.
8. Prawem właściwym Regulaminu jest prawo polskie.
9. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy
Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa polskiego.
10.Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem na tle Programu będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

