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MONTUJ! REJESTRUJ! WYGRAJ!
WYGRAJ WYJAZD NA KONFERENCJĘ PRODUKTOWĄ MARKI BERETTA DO MAROKA!

Regulamin promocji Ateneo 2018
MONTUJ! REJESTRUJ! WYGRAJ!
Obowiązuje od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
I.

Organizator
Organizatorem promocji Ateneo 2018 jest RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Księdza Ignacego
Skorupki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211105, NIP 5252208783, REGON
016420451, kapitał zakładowy 10 042 000,00 zł wpłacony w całości.
Osobą odpowiedzialną za prawidłową organizację i przebieg Promocji jest Paweł Ott – Country Sales Director.

II. Uczestnicy
1. Uczestnikami promocji Ateneo 2018 są Autoryzowani Instalatorzy Beretta oraz Autoryzowani Serwisanci Beretta z obowiązującą
na dzień zamknięcia Promocji umową autoryzacyjną.
III. Czas trwania
1. Promocja Ateneo 2018 trwa od 1.01.2018 r. (dzień rozpoczęcia Promocji) do 31.12.2018 r (dzień zamknięcia Promocji).
2. W Promocji Ateneo 2018 biorą udział jedynie rodziny kotłów ujęte w punkcie IV. Regulaminu.
IV. Rodziny kotłów biorących udział w promocji Ateneo 2018

Rodziny kotłów kondensacyjnych
CIAO GREEN
QUADRA GREEN

VIII.  Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

MYNUTE BOILER GREEN
MYNUTE GREEN
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE
EXCLUSIVE GREEN E
POWER X
POWER PLUS

5.
6.

POWER PLUS BOX

V. Nagrody w promocji Ateneo 2018
1. Nagrodą w Promocji Ateneo 2018 jest wyjazd na konferencję produktową marki Beretta w Maroku. Szczegółowe informacje o Nagrodzie
zostaną opublikowane do dnia 31.12.2018 na stronie internetowej www.beretta.pl w zakładce Partnerzy.
2. Zaproszenie na konferencję jest wystawiane imiennie na osobę montującą kotły marki Beretta i rejestrującą je na stronie www.beretta.pl.
3. Zaproszenie może być wręczone jedynie właścicielowi danej firmy lub pracownikowi posiadającemu aktualną autoryzację – Autoryzowany
Instalator Beretta lub Autoryzowany Serwisant Beretta.
VI. Zasady udziału w promocji Ateneo 2018
1. Aby wziąć udział w Promocji Ateneo 2018 należy zamontować i zarejestrować minimum 5 kotłów wskazanych w punkcie IV niniejszego
Regulaminu w systemie rejestracji urządzeń na stronie www.beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” / „przez instalatora” w okresie
od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.
2. Wzięcie udziału w Promocji nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody, które zostaną przydzielone zgodnie z zasadami określonymi
w pkt. VII Regulaminu.
3. Uczestnik nie może w żaden sposób wymuszać, nakłaniać lub wpływać w sposób natarczywy, niezgody z zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z powszechnie akceptowanymi normami, na klientach zakupu kotłów objętych Promocją.
Jak również stwarzać sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom zakupu kotłów objętych Promocją, ograniczać w istotny sposób możliwości dokonywania przez klientów zakupu u innego przedsiębiorcy lub działać w jakikolwiek sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zachowania Uczestnika wyczerpującego jedną z sytuacji wskazanych w zdaniu poprzednim, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika od udziału w Promocji lub nie przyznać mu Nagrody, żądać zwrotu równowartości
już przyznanej Nagrody.
VII. Zasady przyznawania nagród
1. Nagroda zostanie przyznana 40 firmom (osobom), które w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. uzyskają najwyższą wartość w cenach
katalogowych netto (z katalogu obowiązującego na dzień 31.12.2018 r.) zamontowanych i zarejestrowanych urządzeń na stronie www.
beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” / „przez instalatora”.
2. W przypadku identycznych wartości produktów liczyć będzie się największa liczba zarejestrowanych urządzeń.
3. Liczba uczestników z każdego, poniżej wskazanego Regionu będzie proporcjonalna do jego wielkości i udziału w obrocie rocznym marki
Beretta na dzień 31.12.2018 r.
4. Pierwszych dziesięć osób (z najwyższą wartością urządzeń) będzie mogło pojechać wspólnie z wybranymi przez siebie pracownikami
hurtowni przyjmując, że ci ostatni nie mogą być powiązani z Podmiotem Publicznym lub Urzędnikami Publicznymi (każda z osób nagrodzonych uzyska w ramach Nagrody podwójne zaproszenie na konferencję), w której zakupiły minimum 50% produktów objętych Promocją
(weryfikacja nastąpi na podstawie faktur zakupu).
5. Wskazany pracownik hurtowni będzie mógł uczestniczyć w konferencji za pisemną zgodą i wiedzą jego pracodawcy / zleceniodawcy.

7.
8.

9.
9.1.



Promocja Ateneo 2018 zostanie rozstrzygnięta do 31 stycznia 2019 roku.
Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez Uczestnika Nagrody w jakiejkolwiek innej formie niż określona w Regulaminie promocji Ateneo 2018.
Nagroda niewykorzystana w terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie może być wykorzystana w innym terminie.
Uczestnik po otrzymaniu informacji o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną na podany przez niego (przy rejestracji kotłów objętych
konkursem na stronie www.beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” / „przez instalatora”) adres mailowy oraz papierowo na adres
do korespondencji wskazany przy zakładaniu konta w systemie Autoryzowanych Instalatorów Beretta oraz Autoryzowanych Serwisantów Beretta, zobowiązany jest poinformować Organizatora mailowo (na adres mailowy z którego otrzymał informację o Nagrodzie) w terminie 14 dni od otrzymania nagrody czy będzie chciał z niej skorzystać. Jeżeli Uczestnik nie poinformował Organizatora o swojej decyzji
skorzystania z Nagrody w terminie do 14 dni od jej otrzymania Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania Nagrody i przekazania
jej kolejnemu Uczestnikowi z listy.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestników o danych uzasadniających, z godnie z pkt. VII, zakwalifikowanie do
nagrody innego Uczestnika.
Uczestnik promocji Ateneo 2018:
a) nieprowadzący działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych (art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych). Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty na rzecz RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j. z dnia 2018.01.24 ze zm., dalej „PIT”) przed udostępnieniem nagrody
(art. 41 ust. 7 pkt 1 PIT);
b) prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany rozliczyć przychód od wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych
nieodpłatnych świadczeń, pod warunkiem, że są związane z prowadzoną działalnością (art. 14 ust. 2, pkt 8 PIT).
Reklamacje pisemne odnoszące się i mogące wyniknąć z Promocji będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich
zgłoszenia na następujący adres mailowy: marketing@berettaheating.com .
Odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek uchybień w organizacji i przebiegu samej konferencji (Nagrody) ponosi jej wykonawca, u którego Organizator promocji wykupi Nagrodę, tym samym Organizator zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przedmiotowym
zakresie, w tym na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Wykonawca Nagrody zostanie ogłoszony do dnia 31.12.2018 r. na
stronie internetowej www.beretta.pl w zakładce Partnerzy.
Ochrona Danych Osobowych
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym kotła przez nas - RUG
Riello Urządzenia Grzewcze S.A., z siedzibą w Warszawie, w celach związanych z uczestnictwem w promocji Ateneo 2018 - „Montuj!
Rejestruj! Wygraj! ”, w tym przetwarzania tych danych w związku z przyznaniem i wykorzystaniem nagrody w ramach promocji Ateneo
2018 - „Montuj! Rejestruj! Wygraj!”.
TAK

						

 NIE

9.2. Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym kotła w celu marketingu bezpośredniego w formie mailingu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w
Warszawie, 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) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz na przesyłanie
informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


TAK

						

 NIE

9.3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników promocji Ateneo 2018 jest Organizator. Dane Uczestników promocji
Ateneo 2018 podlegają ochronie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami Rozporządzenie 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) z dnia
2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

9.4. Inspektorem ochrony danych w RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie jest Monika Jurkiewicz - m.jurkiewicz@
kancelaria-jurkiewicz.pl.
9.5. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
9.5.1	związanych z uczestnictwem Regulamin promocji Ateneo 2018 - w tym przetwarzania tych danych w związku z przyznaniem i wykorzystaniem nagrody w ramach promocji Ateneo 2018 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
9.5.2.	wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
9.5.3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
9.5.4.	marketingu bezpośredniego w formie mailingu towarów i usług RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
9.5.5. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie,
9.5.6.	Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, na podstawie Obowiązujących zasad Korporacyjnych United
Technologies z dnia 15 maja 2017 r. oraz z zachowaniem reguł wynikających z Podręcznika Reguł Korporacyjnych (Rozdział 24) United
Technologies ostatnio modyfikowanego w dniu 17 sierpnia 2017 r. oraz wydanej na jego podstawie Polityki Ochrony Danych Osobowych
wydanych dla RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie.
9.6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu ostatecznego rozliczenia finansowego niniejszej
promocji oraz przez wymagane prawem okresy posiadania dokumentacji podatkowej i rachunkowej.
9.6.1.	Dane pozyskane w celach związanych z uczestnictwem w promocji Ateneo 2018 - w tym przetwarzania tych danych w związku z przyznaniem i wykorzystaniem nagrody w ramach promocji Ateneo 2018 przechowujemy przez okres trwania promocji oraz do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia niniejszej promocji.
9.6.2.	Dane przechowywane w celach archiwalnych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres nie dłuższy niż
okres przedawnienia roszczeń z tytułu promocji Ateneo 2018.
9.6.3.	Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniecie zgodę jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody
marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
9.7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9.8. Możecie uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A., w Toruniu,
ul. Kociewska 28/30.
9.9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.10. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu na adres mailowy marketing@
berettaheating.com
9.11. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile przetwarzania dokonywane jest w oparciu o art. 6
ust 1 lit f RODO. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. na adres mailowy marketing@
berettaheating.com
9.12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO),
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
9.13. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.
9.14. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z uczestnictwem w promocji Ateneo 2018. Brak podania danych
osobowych uniemożliwia nam wypełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu Promocji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla
celów marketingu bezpośredniego towarów i usług RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie, co jest niezależnie
od uczestnictwa w promocji Ateneo 2018.
9.15. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t. j. z dnia 2017.03.02).

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z swoim Menadżerem Regionu lub wejdź na www.beretta.pl.

POLUB NASZ PROFIL

