REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ
"Heavy Duty Adventure.pl"
Obowiązuje od 01.01.2021 roku
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Heavy Duty
Adventure” („Program”) organizowanym w imieniu własnym przez „PMICOMBERA” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie 02-952 przy ul. Wiertnicza 39A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050276, NIP: 952-00-13-172, kapitał zakładowy 104.000,00
zł, nr BDO 000505096 (zwana dalej „PMICOMBERA” lub „Organizator”), na zlecenie „TECHTRONIC
INDUSTRIES Eastern Europe” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Komitetu Obrony Robotników, nr
45A, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
215064, NIP: 534-22-72-218, kapitał zakładowy: 350.050,00 zł (zwana dalej „TTI”).
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu: www.heavydutyadventure.pl
oraz w siedzibie PMICOMBERA.
3. Celem Programu jest motywacja oraz nagrodzenie przedstawicieli przedsiębiorców mających
siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski („Partnerzy Handlowi TTI”), za zakup produktów marki
„Milwaukee” („Produkty Milwaukee”).
4. Przez Partnera Handlowego TTI rozumie się Partnera Handlowego, który zawarł umowę
dystrybucyjną z podmiotem z grupy TTI (TECHTRONIC INDUSTRIES Eastern Europe), która będzie
obowiązywać przez Okres Obowiązywania Programu.
5. Programem są objęte wyłącznie produkty Milwaukee zakupione przez Partnerów Handlowych TTI
na warunkach określonych w umowie dystrybucyjnej łączącej Partnerów Handlowych TTI oraz
podmioty z grupy TTI („Produkty Milwaukee”).
6. Program rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku
(„Okres Obowiązywania Programu”).
7. Zakup Produktów Milwaukee, który jest uwzględniany w Programie, obejmuje zamówienia na
Produkty Milwaukee złożone przez Partnerów Handlowych TTI w okresie od dnia 1 stycznia 2021
roku do dnia 15 listopada 2021 roku („Okres Promocyjny”).
8. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna reprezentująca zaproszonego do udziału w
Programie Partnera Handlowego TTI, upoważniona do pośredniczenia w zakupie Produktów
Milwaukee na rzecz Partnera Handlowego TTI lub upoważniona do składania zamówień i/lub do
zakupu Produktów Milwaukee w imieniu i na rzecz Partnera Handlowego TTI, lub prowadząca
działalność gospodarczą w postaci firmy będącej autoryzowanym Partnerem Handlowym TTI;
(„Uczestnik”).
9. TTI skieruje poprzez swoich przedstawicieli handlowych zaproszenia do udziału w Programie
bezpośrednio do Partnerów Handlowych TTI. Partner Handlowy TTI według swego uznania może
wskazać osobę spełniającą wymagania uczestnictwa w Programie, określone w pkt 8 powyżej.
Jeden Partner Handlowy TTI może wskazać do Programu jednego Uczestnika.
10. Osoba wskazana przez Partnera Handlowego TTI do udziału w Programie, przystępuje do Programu
poprzez dokonanie w Okresie Promocyjnym prawidłowego zgłoszenia rejestracyjnego na stronie
internetowej Programu www.heavydutyadventure.pl („Zgłoszenie Rejestracyjne”). Warunkiem
przystąpienia do Programu jest pozytywna weryfikacja uczestnictwa zarejestrowanej osoby w
Programie przez Organizatora.
11. Przystępując do Programu, Uczestnik potwierdza, że Partner Handlowy TTI wyraził zgodę na udział
Uczestnika w Programie oraz iż jest upoważniony do reprezentowania Partnera Handlowego TTI.
Ponadto, warunkiem przystąpienia do Programu jest potwierdzenie przez Uczestnika zapoznania
się z Regulaminem i zaakceptowania warunków udziału w Programie, zawartych w Regulaminie.
12. W celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia Rejestracyjnego Uczestnik jest zobowiązany podać
następujące dane: imię, nazwisko, nazwę i siedzibę Partnera Handlowego TTI, którego
reprezentuje Uczestnik, lub w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwę i adres
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działalności posiadającej status Partnera Handlowego TTI, numer telefonu komórkowego oraz
adres e-mail, na który będzie prowadzona komunikacja z Uczestnikiem.
13. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej zwrotną odpowiedź,
zawierającą informację o przystąpieniu do Programu oraz hasło dostępu do strony internetowej
Programu.
14. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
15. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, komunikacja pomiędzy Organizatorem
a Uczestnikami będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej Programu, poczty
elektronicznej (e-mail) lub SMS. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do Programu oświadcza, że
jest świadomy iż adres e-mail oraz telefon, który został wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym
zostanie wykorzystany do przesyłania wiadomości (e-mail, sms) związanych z uczestnictwem w
Programie.
16. Komunikacja Uczestników z Organizatorem będzie się odbywać na adres e-mail:
kontakt@heavydutyadventure.pl, zaś komunikacja Organizatora z Uczestnikami będzie się
odbywać na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.
Dodatkowo, Organizator będzie przesyłał na numer telefonu podany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym
do Programu wiadomości SMS z informacjami związanymi z Programem.
17. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, umowy cywilnej lub innej formy współpracy pomiędzy
Uczestnikiem a Partnerem Handlowym TTI lub w przypadku utraty przez jednoosobową działalność
gospodarczą statusu Partnera Handlowego TTI, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania
Organizatora o zakończeniu współpracy, w terminie 7 dni.
18. Po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu współpracy pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem
Handlowym TTI lub w przypadku utraty przez jednoosobową działalność gospodarczą statusu
Partnera Handlowego TTI, Organizator zablokuje dostęp do konta danego Uczestnika. Nie
poinformowanie Organizatora przez Uczestnika o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt 17
powyżej skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Programu i pozbawieniem prawa do Nagrody.
19. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
§2
Zasady otrzymywania Nagród w Programie
1.

Zakup Produktów Milwaukee dokonany w Okresie Promocyjnym (przez który rozumie się zgodnie z
§ 1 pkt 7 złożenie zamówienia na Produkty Milwaukee w Okresie Promocyjnym) przez Partnera
Handlowego, którego reprezentuje Uczestnik, będzie rejestrowany na koncie danego Uczestnika na
stronie internetowej Programu www.heavydutyadventure.pl, na podstawie danych zakupowych
przekazanych Organizatorowi przez TTI.

2.

Informacje na temat wielkości zakupów Produktów Milwaukee zarejestrowanych na koncie
Uczestnika, będą dostępne dla Uczestnika po zalogowaniu się na stronie internetowej Programu
www.heavydutyadventure.pl.

3.

Jeden Uczestnik może w Programie reprezentować tylko jednego Partnera Handlowego TTI oraz
posiadać jedno konto na stronie internetowej Programu.

4.

Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi reprezentującemu Partnera Handlowego TTI, który w
Okresie Promocyjnym dokonał zakupu Produktów Milwaukee o wartości odpowiadającej co
najmniej wysokości dodatkowego targetu zakupowego („Dodatkowy Target Zakupowy”) ustalonego
ponad wartość netto celu zakupowego wskazanego w umowie dystrybucyjnej, o której mowa w § 1
pkt 5 Regulaminu. Dodatkowy Target Zakupowy dla każdego Partnera Handlowego TTI jest
określony na koncie danego Uczestnika na stronie internetowej Programu.

5.

Nagrodą dla Uczestników jest voucher na wyjazd w grudniu 2021 roku o wartości 12.650,00 PLN,
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 2591 zł.

6.

Wyjazd będzie zorganizowany przez Organizatora. Szczegółowe informacje o wyjeździe
stanowiącym
Nagrodę
zostaną
podane
na
stronie
internetowej
Programu
www.heavydutyadventure.pl, w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. W przypadku
wprowadzenia przez rząd Rzeczypospolitej Polski lub przez rząd państwa docelowego lub
tranzytowego, gdzie miał być zorganizowany wyjazd, ograniczeń i restrykcji w związku z
obowiązującym stanem epidemii wprowadzonym na skutek wirusa SARS-CoV-2 lub innego, które
to ograniczenia i restrykcje uniemożliwią organizację wyjazdu w terminie o którym mowa w ust. 5 i
6, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu na inny termin, w którym
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organizacja wyjazdu będzie możliwa. Informacje o takiej zmianie zostaną podane na stronie
internetowej Programu www.heavydutyadventure.pl oraz na adres e-mail, o którym mowa w § 1
pkt 16.
7.

Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 5 powyżej, zostanie przelana do dnia 31
grudnia 2021 roku na rachunek bankowy podany przez Uczestnika zgodnie z pkt 8 poniżej.

8.

Uczestnik, który otrzyma Nagrodę, jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Organizatora
informacje oraz dokumenty niezbędne w procesie organizacji wyjazdu stanowiącego Nagrodę oraz
jest zobowiązany podać dane konieczne do wystawienia i wysłania deklaracji podatkowej z tytułu
dochodu uzyskanego przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie i dane dotyczące
numeru rachunku bankowego, na który zostanie przelana dodatkowa nagroda pieniężna zgodnie z
pkt 7 powyżej. Niedostarczenie informacji oraz dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej
może spowodować pozbawienie Uczestnika prawa do Nagrody.

9.

Uczestnik, który otrzyma Nagrodę zgodnie z postanowieniami powyżej, jest zobowiązany do
zapłaty należnego podatku dochodowego w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.1426 t.j. z dnia 2020.08.21).
Organizator wystawi odpowiednią deklarację podatkową i wyśle ją do Uczestnika na adres podany
zgodnie z pkt 8 powyżej.

10. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, jest skalkulowana według stawki 17 % od
ubruttowionej o podatek dochodowy (przy zastosowaniu tej samej stawki) wartości Nagrody w
postaci vouchera na wyjazd, bez względu na wysokość stawki podatku dochodowego należnego do
zapłaty przez danego Uczestnika.
11. Uczestnicy, którym zostanie przyznana Nagroda, zostaną o tym poinformowani w terminie do dnia
30 listopada 2021 roku, w formie wiadomości widocznej na koncie Uczestnika po zalogowaniu się
na stronie internetowej Programu.
12. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości Nagrody.
§3
Postępowanie reklamacyjne
1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa
uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można
zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Programu.
2. Reklamacje dotyczące danych zakupowych Produktów Milwaukee zarejestrowanych na koncie
Uczestnika mogą być składane do końca miesiąca, w którym nastąpił zakup.
3. Reklamacje dotyczące przyznania lub odmowy przyznania Nagrody mogą być zgłaszane w terminie
do dnia 7 grudnia 2021 roku.
4. Reklamacje powinny być zgłaszane
heavydutyadventure.pl.

w

formie

elektronicznej

na adres e-mail:

kontakt@

5. Reklamacje złożone po upływie zastrzeżonych terminów nie będą rozpatrywane.
6. Rozpatrywanie reklamacji trwa 5 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
Odpowiedź na reklamację może być udzielona przez Organizatora w formie elektronicznej na adres
e-mail, który jest przypisany do Uczestnika w Programie.
7. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
§4
Postanowienia końcowe, dane osobowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach
Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, z 2 - tygodniowym
wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu po każdej zmianie zostanie umieszczona na
stronie internetowej Programu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie przez Uczestnika oznacza
jego rezygnację z udziału w Programie.
2. Uczestnik, który nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu może być wykluczony z Programu.
3. Wszelkie dane osobowe, a w szczególności dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane zgodnie

Strona 3 z 5

z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami prawa, w szczególności
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
4. W odniesieniu do danych osobowych zebranych podczas niniejszego Programu i przetwarzanych w
celach i w zakresie niezbędnym do organizacji Programu, administratorem danych osobowych jest
Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników nr
45A, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 215064, NIP:
534-22-72-218.
5. Dane są przetwarzane na następujących zasadach:
a) w związku z przetwarzaniem danych w ww. zakresie i celu, PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 02-952 przy ul. Wiertnicza 39A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050276, NIP: 952-00-13-172, kapitał zakładowy
104.000,00 zł jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe (Procesorem) na mocy zawartej
z TTI umowy powierzenia;
b) dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
w celu przeprowadzenia i organizacji Programu, w tym wydania Nagród (na podstawie art. 6
ust. 1 lit f RODO);
c) Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące
prawa: prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, a także prawo do sprzeciwu względem
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego będącego jednocześnie wiodącym
organem nadzorczym dla ww. celu przetwarzania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych);
d) powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres
marketing@TTI-EMEA.com, za wyjątkiem skargi do organu nadzoru, którą należy skierować
wprost Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Administrator
powołał inspektora
ochrony danych, z którym jest możliwy kontakt na adres e-mail jak wyżej;
e) dane będą przetwarzane przez okres trwania Programu;
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie.
Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
g) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą
profilowane;
h) dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Jednocześnie, niezależnie od powyższego, w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z
Programem oraz w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami wynikającymi z Programu a także w celu wypełnienia obowiązków podatkowych
administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. PMICOMBERA sp. z o.o.,
który przetwarza dane osobowe na następujących zasadach:
a) Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza dane w celu rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, a także dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na
przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, a także ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu
lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej, a także w celu wykonaniu
obowiązków ustawowych w zakresie wypełnienia obowiązków podatkowych (na podstawie art.
6 ust. 1 lit c RODO);
b) kontakt z Organizatorem możliwy jest poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce
Kontakt lub listownie na adres Organizatora;
c)

Organizator powołał inspektora ochrony danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W razie potrzeby można się
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez stronę internetową www.pmi.pl w
zakładce Kontakt lub listownie na adres Organizatora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;

d) dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 6 lat od daty

Strona 4 z 5

wydania Nagrody lub zakończenia udziału w Programie (w zależności które zdarzenie nastąpi
później);
e) Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące
prawa: prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, a także prawo do sprzeciwu względem
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego będącego jednocześnie wiodącym
organem nadzorczym dla ww. celu przetwarzania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych);
f)

odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Organizatora, w szczególności w
zakresie świadczenia usług outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis
urządzeń itp.), a także podmioty świadczące usługi doradcze i prawne;

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie.
Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
h) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą
profilowane;
i)

dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
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