Regulamin
Regulamin Programu Lojalnościowego na rok 2019/2020
1. Organizatorem programu motywacyjnego (dalej Program) jest spółka HEBAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie (30-694) przy ul. Kosocickiej 7, posiadająca nr NIP 6790083459, nr KRS 0000351842.
2. Zasady Programu: Uczestnikiem może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych i/lub
handlową, który został zaproszony do uczestnictwa w programie przez Organizatora i do niego przystąpił. Warunkiem przystąpienia do Programu
jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu. Organizator zapraszał będzie do uczestnictwa w Programie za pośrednictwem poczty
elektronicznej jednocześnie przesyłając niniejszy Regulamin. Przyjęcie zaproszenia wymaga przesłania odpowiedzi na zaproszenie do Organizatora,
która to odpowiedź oznaczała będzie także akceptację Regulaminu. Nagroda przyznana zostanie pod warunkiem uzyskania przez Uczestnika
założonej liczby punktów oraz braku zaległości płatniczych na dzień 31.12.2019 r.
3. Zasady zbierania i naliczania punktów:
Za każde 100 zł netto wydane u Organizatora programu Uczestnik otrzyma 1 punkt. Aby skorzystać z nagrody przewidzianej w programie Uczestnik
musi zgromadzić minimum odpowiadającą nagrodzie liczbę punktów. Punkty będą przyznawane za zakupy wszystkich produktów z oferty handlowej
Organizatora z zastrzeżeniem, że przy naliczaniu punktów nie będą brane pod uwagę dokumenty sprzedaży, które zostały zapłacone z opóźnieniem
przekraczającym 30 dni od wskazanego na nich terminu zapłaty, a w przypadku gdy Uczestnika łączy z Organizatorem porozumienie dotyczące
płatności w systemie faktoringu, po upływie dodatkowego terminu określonego w tym porozumieniu. Organizator może wyrazić zgodę na przyznanie
Uczestnikowi punktów w związku z zakupami dokonanymi za pośrednictwem innego klienta wskazanego przez Uczestnika, z zastrzeżeniem że przy
naliczaniu brane będą zakupy dokonane od dnia jego wskazania Organizatorowi. Skorzystanie przez Uczestnika z nagród dostępnych w programie
powoduje pomniejszenie ilości zgromadzonych przez niego punktów odpowiednio o ilości punktów przypisanych tym nagrodom.
4. Nagrody w Programie:
„NIEZWYKŁA KUBA” – 6000 punktów
Termin imprezy: kwiecień 2020 r.
„HISZPAŃSKIE KANARY” – 4000 punktów
Termin imprezy: październik 2020 r.
5. Zasady Programu, warunki:
Wykonanie w spółce Heban obrotu nie mniejszego niż w roku 2018 (wymagany obrót zostanie podany przez przedstawiciela handlowego
Organizatora).
Nagroda dla jednej osoby za zakup produktów z oferty Organizatora za kwotę:
• 600 000 zł netto (6000 punktów) - nagroda wycieczka „NIEZWYKŁA KUBA”, wartość nagrody 8500 zł netto,
• 400 000 zł netto (4000 punktów) - nagroda wycieczka „HISZPAŃSKIE KANARY”, wartość nagrody 4500 zł netto.
Uczestnik Programu może uzyskać maksymalnie 2 miejsca na wycieczkę.
Istnieje możliwość dokupienia drugiego miejsca na wycieczkę po wykonaniu obrotu nie mniejszego niż w 2018 roku proporcjonalnie do założonego
targetu, według przykładu:
a) obrót 2018 = 800 000 zł, zakup 2019 = 850 000 zł (8500 punktów, a więc 2500 punktów więcej niż wymagane), dopłata za wycieczkę
„NIEZWYKŁA KUBA” dla drugiej osoby - 6 000 zł.
b) obrót 2018 = 400 000 zł, zakup 2019 = 550 000 zł (5500 punktów, a więc 1500 punktów więcej niż wymagane), dopłata za wycieczkę
„HISZPAŃSKIE KANARY” dla drugiej osoby - 3 000 zł.
6. Uczestnik Programu w przypadku rezygnacji z nagrody nie otrzyma ekwiwalentu pieniężnego.
7. Przeniesienie prawa do udziału w wycieczce na osobę trzecią może odbyć się wyłącznie za zgodą Organizatora.
8. Uczestnictwo w Programie oznacza zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem Uczestnika
w materiałach reklamowych Organizatora.
9. Zmiana niniejszego Regulaminu, także przewidzianej nagrody, może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator
zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie Uczestników. Zmiana Regulaminu nie stanowi dla Uczestnika podstawy do wysuwania jakichkolwiek
roszczeń względem Organizatora.
10. Osoba prowadząca Program z ramienia Organizatora, do której należy zgłaszać wszelkie pytania i uwagi:
Wojciech Misina, tel. 506-194-079, e-mail: w.misina@heban.net
11. Organizator zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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) (dalej RODO) informuje, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HEBAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (ul. Kosocicka 7,
30-694 Kraków, rodo@heban.net).
II. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji żądania osoby, której dotyczą, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 i 6 RODO.
III. Prawo do sprzeciwu - W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. HEBAN przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
IV. Dane zostaną usunięte na żądanie osoby, której dotyczą jednak nie wcześniej niż przed terminami wymaganymi odrębnymi przepisami,
w szczególności podatkowymi.
V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich
danych, c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację umowy.
VII. HEBAN informuję, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
VIII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

