REGULAMIN KONKURSU
„PodestyGO”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

•

Organizatorem Konkursu PodestyGO, zwanego dalej „Konkursem”, jest Podesty.Rentals Sp. z o.o.
zwany dalej „Organizatorem”.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i podzielony
jest na edycje, z których każda obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy obowiązywania Konkursu (zwane
dalej „Edycjami” lub każda z osobna „Edycją”).
Celem Konkursu jest promocja i zwiększenie sprzedaży usług Organizatora.
Zamierzeniem Organizatora ani celem Konkursu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym
podmiotom sprzedającym produkty odpowiadające rodzajowo produktom objętym Konkursem
(zwanych dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki
zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które
zamówi lub kupi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych
aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z
czternastodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości email na adres podany podczas
rejestracji lub przekazywane w komunikacji marketingowej Konkursu (ulotce Regulaminu).
Konkurs obejmuje produkty z oferty Organizatora dostępne do zakupu w czasie trwania Konkursu
(zwane dalej „Produktami”), których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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1.

UCZESTNICY

•

Konkurs skierowany jest do dotychczasowych i nowych klientów Organizatora. Konkurs przeznaczony
jest dla:

1.

zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, nieprowadzących działalności gospodarczej, do obowiązków, których
należy składanie w imieniu ich pracodawców zamówień na Produkty Organizatora,
zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach tej
działalności kupują usługi Organizatora,

2.

zwanych dalej „Uczestnikami”.
•

•

Warunkiem udziału w Konkursie przez osoby będące pracownikami osób lub podmiotów realizujących
złożone przez te osoby zamówienia (zwane dalej „Pracodawcami”) jest wyrażenie zgody przez
Pracodawcę każdej z tych osób na jej udział w Konkursie. Przesłanie formularza zgłoszeniowego zgodnie
z punktem 3.1. Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pracodawcę danej osoby zgody na
jej udział w Konkursie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

•

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

•

Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która:

2.
3.

spełnia kryteria wskazane w pkt 2.1.,
otrzymała osobiście od przedstawiciela handlowego Organizatora zaproszenie do udziału w Konkursie
w formie papierowej,
4. przystąpiła do udziału w Konkursie poprzez akceptację Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego oraz następnie przesłała prawidłowo wypełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy (skan) na adres 1@podesty.rentals lub przekazała wypełniony formularz Organizatorowi.
o W formularzu zgłoszeniowym, który zostanie dostarczony osobie przystępującej do Konkursu
przez pracownika Organizatora (przedstawiciela handlowego Organizatora)wraz z kartą
przedpłaconą Sodexo, na którą będą przekazywane ewentualne Nagrody w Konkursie, , należy
wskazać:
5. imię i nazwisko, a w przypadku osób, o których mowa w punkcie 2.1.b), również nazwę prowadzonej
działalności gospodarczej,
6. adres korespondencyjny, a w przypadku osób, o których mowa w punkcie 2.1.b), adres prowadzonej
działalności gospodarczej (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
7. w przypadku osób, o których mowa w pkt 2.1.a) – nazwę i adres pracodawcy tych osób,
8. numer NIP,
9. adres email,
10. numer telefonu kontaktowego.
o Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych
ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub
niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji.
Przesłanie komunikacji w Konkursie lub Nagród z wykorzystaniem danych podanych przez
Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub w dalszym toku Konkursu uważa się za skutecznie
dokonane wobec Uczestnika.
o Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie
stosownej informacji do Organizatora za pośrednictwem wiadomości email na adres:
1@podesty.rentals Od momentu rezygnacji z udziału w Konkursie, Uczestnik nie może brać
udziału w żadnej z Edycji odbywających się po dacie złożenia rezygnacji, chyba że ponownie
przystąpi do Konkursu – przy czym w przypadku ponownego przystąpienia uczestniczy
wyłącznie w Edycjach odbywających się od momentu ponownego przystąpienia.
1.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

•

Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują między sobą o to, który z nich – w ramach danej Edycji
Konkursu – kupi lub zamówi najwięcej Usług Organizatora.
W trakcie trwania każdej Edycji Organizator za pośrednictwem swoich pracowników będzie
dokumentował wartość zamówień lub zakupów Produktów Organizatora dokonanych przez
poszczególnych Uczestników Konkursu na podstawie własnej dokumentacji sprzedażowej (raporty
sprzedażowe, faktury).
Warunkiem uwzględnienia w Konkursie zamówień złożonych przez Uczestników jest ich terminowe
opłacenie. Zamówienia anulowane lub nieopłacone nie będą uwzględniane w Konkursie.
W każdej Edycji Konkursu Organizator nagrodzi 40 Uczestników, którzy w tej Edycji kupili lub zamówili
najwięcej Produktów Organizatora.
Po zakończeniu każdej Edycji Konkursu, w ciągu 14 dni od jej zakończenia, Organizator ustali wyniki tej
Edycji, sporządzając listę Uczestników według wartości kupionych przez nich lub zamówionych
Produktów (w porządku malejącym). Na liście ujęci zostaną tylko ci Uczestnicy, wobec których
spełnione zostały warunki określone w punkcie 4.3.
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Z listy, o której mowa w punkcie 4.5., Organizator wybierze 40 najlepszych Uczestników (tj. tych, którzy
kupili lub sprzedali najwięcej Produktów Organizatora), którzy zostaną zwycięzcami danej Edycji i którzy
otrzymają Nagrody.
Zwycięzcy danej Edycji otrzymają Punkty, które będą mogli następnie zamienić na Nagrodę.
Organizator przyzna zwycięzcom Edycji Punkty za zakupione lub zamówione Produkty, zgodnie z
następującą zasadą: 1 zł = 1 Punkt.
Przyznane zgodnie z powyższymi zasadami Punkty są rejestrowane na koncie zwycięzcy danej Edycji w
terminie 14 dni od jej zakończenia (ustalenia wyników).

1.

NAGRODY W KONKURSIE

•
•

Nagrodami w Konkursie są zasilenia Kart Premiowych Sodexo (zwane dalej „Nagrodami”).
Organizator przekaże zwycięzcom Kartę Premiową Sodexo, na którą następnie będą przekazywane
zasilenia. Karta zostanie przekazana za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierem. Karta
Premiowa Sodexo jest kartą przedpłaconą i identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz
uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa Sodexo pozostaje własnością jej
wydawcy. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej Sodexo oraz
w razie ujawnienia danych Karty Premiowej Sodexo osobie nieuprawnionej Uczestnik lub posiadacz
Karty Premiowej Sodexo zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do wydawcy –
Podesty.Rentals (tel. 327 500 220) lub w inny sposób określony przez Regulamin Użytkowania Karty
Premiowej Sodexo), celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą Premiową Sodexo Uczestnik
lub posiadacz Karty Premiowej Sodexo zgłasza do jej wydawcy. Karta Premiowa Sodexo jest aktywna
przez okres maksymalnie 2 lat od daty jej wystawienia. Koszt przekazania Karty Premiowej Sodexo leży
po stronie Organizatora.
Nagrody w postaci doładowań Karty Premiowej Sodexo będą przekazywane na Karty w terminie 14 dni
od dnia ustalenia wyników Edycji.
Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora.
Uczestnik nie musi przystępować do każdej Edycji Konkursu odrębnie.
Po uzyskaniu Nagrody w danej Edycji Konkursu, Uczestnik może dalej brać udział w kolejnych Edycjach
Konkursu. Otrzymanie Nagrody w ramach jednej Edycji Konkursu nie wyklucza możliwości uzyskania
Nagród w pozostałych Edycjach, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osobę trzecią.
Jeżeli wydanie zamówionej Nagrody w postaci doładowania Karty Premiowej Sodexo będzie niemożliwe
z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zwycięzcę.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Elementem każdej Nagrody dla zwycięzców będących Uczestnikami, o których mowa w pkt 2.1.a) i
2.1.b), jest dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości zasilenia Karty Premiowej
Sodexo, która nie zostanie wydana zwycięzcom, ale Organizator potrąci ją przed wydaniem Nagrody i
odprowadzi tytułem podatku od wygranej w konkursie do właściwego urzędu skarbowego.
Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (Nagrody)
uzyskanej przez zwycięzcę będącego Uczestnikiem, o którym mowa w pkt 2.1.a) i 2.1.b). Element
pieniężny Nagrody nie zostanie w związku z tym wydany takiemu zwycięzcy, lecz zostanie on
przeznaczony na uiszczenie należnego od zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do
dokonania stosownego potrącenia.
Uczestnik nie może wymienić Punktów na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
W momencie zasilenia Karty Premiowej Sodexo z konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów
odpowiadająca Wartości Punktowej danego zasilenia.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.
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1.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

•

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości email na
adres: 1@podesty.rentals w czasie trwania Konkursu, jak również w terminie 30 dni od daty jej
zakończenia.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę prowadzonej działalności Uczestnika, adres
do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub emailem wysłanym na
adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•

Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie
Organizatora, jak również na Stronie Internetowej Konkursu. Zasady Konkursu określa wyłącznie
niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie
charakter informacyjny.
Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Podesty.Rentals Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału
w Konkursie „PodestyGO”, w tym w szczególności celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych
reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów (towarów oraz usług).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 1@podesty.rentals.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora
danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO].
Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby
udziału w Konkursie „Postaw na PodestyGO” udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody
Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie
informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług)
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik
ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora
danych osobowych.
W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma on prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane Uczestnika będą przekazywane innym odbiorcom: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, która w imieniu
Organizatora zarządza/administruje Konkursem „PodestyGO”, a także podmiotom zapewniającym
obsługę informatyczną dla Konkursu i firmom kurierskim.
Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie „PodestyGO”. Po tym czasie
dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa,
w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.
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