REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSI SPRZEDAWCY GRUPA SOLO - jakość
zobowiązuje Z DNIA 06.11.2019 R.
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs stanowi przedsięwzięcie marketingowe Marcina Soboty prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą: PPHU „SOLO” Marcin Sobota, ul.
Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa Wola NIP: 8652075956 (dalej „Organizator”)
mające na celu rozszerzenie udziału w rynku krajowym sprzedaży oferowanych przez
Organizatora produktów i usług, prowadzone w formie i na zasadach konkursu.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych sprzedawców zgodnie z warunkami
Konkursu.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik
akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
5. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 06.11.2019 r. do 30.04. 2020 r., co
oznacza, iż w tym okresie trwać będzie współzawodnictwo uczestników w zakresie
osiągania najlepszych wyników sprzedaży następujących produktów będących w
ofercie Organizatora:
A) produktów grupy Wiśniowski
B) Produktów Porta,
C) Stolarka PCV SOLO i Ślusarka aluminiowa SOLO
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w
tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik konkursu
1.Uczestnikiem Konkursu, może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełnia następujące przesłanki:
- zaakceptowała Regulamin Konkursu,
- jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
- jest Partnerem Handlowym Organizatora z którym ma zawartą i obowiązującą
umowę o współpracy.
3. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych.
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje
do Konkursu;
c) jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
d) jest Partnerem Handlowym Organizatora z którym ma zawartą i obowiązującą
umowę o współpracy.
e) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu i go w pełni akceptuje;
f) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,

g) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie.
III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest udział dla uczestnika -zwycięzcy (z osobą
towarzyszącą- łącznie max 2 osoby) w rejsie po Bałtyku w terminie 14.05.2020 17.05.2020 wraz z pełnym zakwaterowaniem. Trasa rejsu; Górki Zachodnie – Gdańsk
– Hel – Sopot – Gdynia – Górki Zachodnie.
Dodatkowe atrakcje: wieczór integracyjny, ognisko grill, zwiedzanie lokalnych pubów
oraz
tawern.
Organizatorem
rejsu
jest
firma
„North
Rejsy”
https://www.facebook.com/NorthRejsy/
1. Nagrody przysługują za:
A) najwyższą (pod wględem wartości dokonanej sprzedaży) sprzedaż produktów
grupy Wiśniowski - nagrody dla 2 najlepszych uczestników (4 osoby),
B) najwyższą (pod wględem wartości dokonanej sprzedaży) sprzedaż produktów
Porta - nagrody dla 2 najlepszych uczestników (4 osoby),
C) najwyższą (pod wględem wartości dokonanej sprzedaży) sprzedaż produktów
Stolarki PCV SOLO i Ślusarki aluminiowej SOLO - nagrody dla 2 najlepszych
uczestników (4 osoby),
D) najwyższą sprzedaż całego oferowanego przez Grupę Solo asortymentu nagroda dla 3 najlepszych uczestników (6 osób), przy czym jeżeli uczestnikowi
przysługuje już nagroda określona w pkt III ust. 1 lit.A lub B lub C niniejszego
Regulaminu, nagroda określona w pkt III ust. 1 lit.D niniejszego Regulaminu
przysługuje tym uczestnikom, którzy osiągnęli kolejno najwyższą sprzedaż całego
oferowanego przez Grupę Solo asortymentu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć z odbytego rejsu w
serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/ProducentOkienSolo.
3. Uczestnik wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę bez ograniczeń terytorialnych,
podmiotowych i przedmiotowych na opublikowanie swojego wizerunku związanego
z odbiorem nagrody, zdjęciami z odbytego rejsu w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych Organizatora.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie podlegają
kumulacji.
IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej
Organizatora oraz u jego pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie
Konkursu.
2. Konkurs trwa od dnia 06.11.2019 r. do 30.04.2020 r., zwany dalej „Czasem Trwania
Konkursu”. Organizator z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić Czas
Trwania Konkursu.
V. Zasady uczestnictwa w Konkursie i przyznawania Nagród.
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Partnerów Handlowych Organizatora,
którzy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie i dokonają największej ilości
sprzedaży niżej wymienionych Produktów będących o ofercie Organizatora:
A)produktów grupy Wiśniowski

B)produktów Porta,
C)stolarka PCV SOLO i ślusarka aluminiowa SOLO.
2. W Konkursie mają prawo brać udział uczestnicy, którzy dokonają sprzedaży
Produktów w okresie od 06.11.2019r. do 30.04.2020r.
3 Potencjalni uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o konkursie za
pomocą informacji przekazanej przez pracowników Organizatora, a także
zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału
poprzez:
-poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego
na Stronie Internetowej oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
- wysłanie informacji do Organizatora (w tym wysłanie informacji drogą elektroniczną
na adres email: miroslaw.martyna@grupasolo.pl) o przystąpieniu do konkursu i
akceptacji Regulaminu Konkursu w terminie nie późniejszym niż do 31,01,2020r.
Zachowanie terminu zgłoszenia oceniane będzie według odnotowanej daty przyjęcia
zgłoszenia na Stronie Internetowej lub otrzymania przez Organizatora wysłanej
informacji o przystąpieniu do Konkursu i akceptacji Regulaminu.
5. Kryterium konkursu stanowi ilo ś ć sprzedanych Produktów dokonaną przez
uczestników w czasie trwania Konkursu. Przez sprzedane Produkty rozumie się
zrealizowaną sprzedaż Produktów będących o ofercie Organizatora:
A)produktów grupy Wiśniowski
B)produktów Porta,
C)Stolarki PCV SOLO i Ślusarki aluminiowej SOLO
Przy czym dla każdego rodzaju Produktów określonych literkami A, B, C będzie
liczona sprzedaż oddzielnie i nie podlega łączeniu ze sprzedażą z innym rodzajem
produktu.
6.Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. W przypadku gdy uczestnik zdobywa
największą ilość sprzedaży w co najmniej dwóch grupach Produktów (np. Produkt
grupy Wiśniowski i Produkt Porta) jest uprawniony do nagrody wyłącznie z tej grupy
produktu, która wartościowo jest wyższa a nagroda przypada kolejnemu
uczestnikowi, który zdobył kolejno najwyższą wartość sprzedaży w danej grupie
Produktów.
7. Punktacja konkursowa ustalana będzie wedle wartości produktów sprzedanych w
czasie trwania Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie. Wyniki Rankingu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8.Zwycięzcy danych grup Produktów zostaną ogłoszeni w osobnym poście na
fanpage’u GRUPA SOLO - jakość zobowiązuje do 04.05.2020 r. pod adresem:
www.facebook.com/ProducentOkienSolo.
9.Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród
określonych w pkt. III. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w
sprawie pozbawienia uczestnika prawa do udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia zasad Regulaminu Konkursu, a także postępowania naruszającego dobre
obyczaje handlowe lub narażającego na szwank dobre imię firmy Organizatora, jego
renomę lub interesy. Usunięty uczestnik traci prawo do uzyskania nagrody, a jeśli
nagrodę już otrzymał, Organizator może żądać zwrotu nagrody lub jej równowartości.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości poszczególnych nagród.
13. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nagroda rzeczowa otrzymana w ramach
konkursu jest związana z prowadzoną przez uczestnika działalnością gospodarczą i
stanowi przychód z tej działalności podlegający opodatkowaniu podatkiem
dochodowym, zgodnie ze stosowaną przez uczestnika formą opodatkowania.
Organizator wskaże wartość brutto przyznanej nagrody.
VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego
adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczonych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w
szczególności uczestników, którzy:
a) ingerują w mechanizm działania konkursu;
b) przekazują nieprawdziwe informacje w zakresie dokonanej sprzedaży Produktów.
VII. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez
Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie
w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób
mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych,
bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu
stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi.

lub

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię,
nazwisko i dokładny adres mailowy uczestnika konkursu jak również opis
reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w
ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na
adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
IX. Ochrona danych osobowych (rodo)
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest MARCIN SOBOTA PPHU SOLO,
37-450 STALOWA WOLA, UL. BRONIEWSKIEGO 33, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, o
numerze identyfikacji podatkowej NIP: 8652075956, telefon kontaktowy 15 842 76 56,
e-mail: info@grupasolo.pl Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w
PPHU SOLO Marcin Sobota: e-mail: inspektorochronydanych@grupasolo.pl; telefon:
+48 535 329 713
II. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych
Uczestnika Administrator wykorzystuje w następujących celach:
1)realizacji łączącego strony stosunku zobowiązaniowego (konkurs i odbiór nagrody
w postaci uczestnictwa w rejsie), (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy (czas trwania rejsu) i rozliczeń po jej
zakończeniu
2)ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO
(prawnie uzasadniony interes Administratora)
Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie
skutkować niemożnością uczestnictwa w konkursie.
III. Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów tj.:
A) w zakresie realizacji zawartej umowy (zawartego stosunku zobowiązaniowego) przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym okresie przez czas, po
którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
IV W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora , Pani/Pana
dane mogą być przekazywane:
-podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:
- podmiotom świadczącym Administratorowi obsługę rejsu (sternikom) oraz
podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, rachunkowo- podatkowe, pomocy
prawnej.
V. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do:
A) dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
B) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
C) usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);

D) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
E) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
F) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody ma
Pani/Pan prawo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
-prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego.
Uprawnienia powyższe przysługują z uwzględnieniem wyłączeń i ograniczeń
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych telefonicznie, pod numerem telefonu: 535 329 713 lub za
pośrednictwem poczty e-mail: inspektorochronydanych@grupasolo.pl
VI.W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z
przepisami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VII. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj.
profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.
VIII. Państwa (Pana/Pani) dane nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2019 r. do odwołania. Postanowienia
Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą
rodzić dla uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych
Regulaminem w jego pierwotnej treści.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie
internetowej Organizatora.

Stalowa Wola, 06.11.2019r.

