
REGULAMIN KONKURSU „POLECAJ SANIWELL - TO SIĘ OPŁACA” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem Konkursu „Polecaj SaniWell – to się opłaca” zwanego dalej „Konkursem”, jest SaniWell spółka z 

o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kobierzyoskiej 186 G, 30-382 Kraków, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000843010, NIP: 676-258-09-38, REGON: 

386127247, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. k.c. 

 

1.3. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

1.4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1.5. Celem Konkursu jest promocja usług Organizatora poprzez polecanie jego oferty Klientom, a przez to 

zwiększenie rozpoznawalności oraz popytu i sprzedaży usług Organizatora 

 
1.6.  Zgłoszenie się do konkursu nie wymaga podania swoich dokładnych danych osobowych, co powoduje, że  

uczestnictwo w konkursie może byd anonimowe. Organizator zobowiązuje się nie ujawniad danych uczestników 

konkursu osobom trzecim z wyjątkiem instytucji paostwowych uprawnionym do pozyskiwaniatakich informacji.  

 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

2.1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dlapełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolnośd do 

czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionych w 

biurach deweloperskich, agencjach nieruchomości czy doradztwie kredytowym jako kierownicy, pośrednicy lub 

sprzedawcy, do których obowiązków należy pozyskanie i obsługa Klientów,  

 

2.2. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. 

 

2.3. Osoba, o której mowa w punkcie 2.1 jest zwana dalej „Uczestnikiem”. 

2.4. Klient, to osoba lub firma, której została polecona usługa i produkt Organizatora.  

 

ZASADY KONKURSU 

 

2.5. Konkursem objęte są usługi wykooczenia wnętrz z oferty Organizatora (zwane dalej „Produktami”), które 

zostały wymienione w poniższej tabeli. 

 

2.6. Za skuteczne polecenie produktów Organizatora Uczestnik konkursu otrzymuje punkty, tj. jak następuje:  

  



 

 

l.p Rodzaj Produktu Liczba przyznawanych punktów za polecenie Klienta 

a) Usługa „wchodzisz i mieszkasz”  1000 punktów 

b) Usługa pakietowa 500 punktów 

 
Punkty przeliczane będą na złotówki i rozliczane w stosunku 1 punkt  = 4 PLN 
 
2.7. Za skuteczne polecenie produktu Organizatora, za które naliczane będą punkty, uznaje się sytuację w której 

Klient zdecyduje się na jeden z produktów Organizatora i w całości go opłaci.  

 

2.8. W Konkursie biorą udział wszystkie podmioty odpowiadające postanowieniom punktu 2.1., z zastrzeżeniem 

postanowieo punktów 2.2., które zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez przekazanie mailowo takiej 

informacji do Organizatora.  Zgłoszeniem się do konkursu jest również pierwsze polecenie usługi Organizatora 

i przesłanie tego faktu jako zgłoszenie konkretnego Klienta.  

 

2.9. Uczestnik Konkursu może w dowolnym momencie zrezygnowad z udziału w Konkursie poprzez 

poinformowanie o tym Organizatora. W takim przypadku w Konkursie nie będą uwzględniane zamówienia na 

Produkty złożone przez byłego Uczestnika.  

 

2.10. Zadanie konkursowe polega na takim przekazywaniu Klientom informacji o produktach Organizatora, by mieli 

oni ochotę skontaktowad się z Organizatorem, a docelowo skorzystad z jego oferty produktowej będącej 

przedmiotem konkursu.  

 
2.11. Każde polecenie Klientowi produktów Organizatora należy niezwłocznie zgłosid Organizatorowi. Można tego 

dokonad: mailowona adres konkurs@saniwell.pllub za pośrednictwem dedykowanej strony konkursowej, na 

której udostępniono formularz kontaktowy.   

 
2.12. Jeśli na konto mailowe wpłyną dwa lub więcej zgłoszeo dotyczących tego samego Klienta, to Organizator uzna 

jedynie pierwsze zgłoszenie, a na kolejne zgłoszenia odeśle  zgłaszającym informacje, że zgłoszenie takie już 

posiada. 

 
2.13. W przypadku kiedy Klient zgłosi się do Organizatora,zanim takie zgłoszenie wpłynie od uczestnika konkursu, to 

zgłoszenie takie wyłączone jest z zasad konkursu – chyba, że Klient potwierdzi, że zgłosił się do Organizatora w 

wyniku polecenia jego usług przez uczestnika konkursu czyli pracownika dewelopera, pośrednika 

nieruchomości czy doradcy kredytowego.  

 

2.14. W przypadku Uczestników wskazanych w punkcie 2.1., za osobę, która dokonała skutecznego polecenia  

Produktu Organizatora, uznaje się tego Uczestnika, z którego adresu mailowego wysłano zgłoszenie, i który 

legitymuje się używaniem danego adresu mailowego.  

 
2.15. Informację o zdobyciu punktów,za skuteczne polecenie Klienta, Organizator przekazywał będzie na podany w 

zgłoszeniu adres mailowy i jedynie kontakt pod tym adresem upoważnia do odbioru nagrody konkursowej.  

 

2.16. Nagrodą w konkursie jestkarta przedpłacona zasilana w kwocie odpowiadającej ilości zebranych punktów, wg 

zestawienia z pkt 2.5, przemnożonych przez 4 PLN, zasilana kwartalnie.  

 

mailto:konkurs@saniwell.pl


2.17. Uczestnik konkursu będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru przedpłaconej karty 

zaopatrzonej w unikalny numer. Potwierdzanie otrzymania wpłaty kolejnych nagród nie jest konieczne.  

 

2.17.1. W przypadku utraty przez Uczestnika, wcześniej wydanej karty, Organizator pobiera opłatę 

ryczałtową w wysokości 200 zł. 

 

2.18. W razie nieodebrania nagrody, nieodebrania nagrody przed utratą ważności karty przedpłaconej, odmowy jej 

odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

Zgodnie z Regulaminem Korzystania z Kart Przedpłaconych środki, którymi zostaną zasilone karty 

przedpłacone mogą zostad zablokowane przez Organizatora Konkursu. 

 
2.19. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. Koszty 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, w wysokości  

10 % wartości nagrody pokrywa organizator i odprowadza ją do właściwego urzędu skarbowego.  

 
 

2.20. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieśd prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

 

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

3.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą byd zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem 

„Konkurs Polecaj SaniWell – to się opłaca - reklamacja” nie później niż w terminie do 45 dni od dnia 

zakooczenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na 

powyższy adres. 

 

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

 

3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierad: imię i nazwisko Uczestnika wskazanego  

w punkcie 2.1. jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy z którego dokonał 

zgłoszenia Klienta lub rejestracji w konkursie(na który organizator dokona odpowiedzi na reklamację),  jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator rozpatrywad będzie reklamacje na 

podstawie regulaminu. 

 

3.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. 

Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony mailem, wskazanym z zgłoszeniu reklamacyjnym, w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

4.1. Treśd niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w 

siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora. Zasady Konkursu określa wyłącznie 

niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 



4.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i anonimowy. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad 

Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. 

 
4.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla Organizatora.  

 
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych 

danych. 

 
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za niezgodne z prawem wykorzystaniem karty przedpłacone,j przez 

uczestnika konkursu, któremu Organizator przekazał nagrodę w postaci karty przedpłaconej.  

 
4.7. Odpowiedzialnośd Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wartości nagród uzyskanych przez 

danego Uczestnika w ramach Konkursu. 

 
4.8. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest SaniWell spółka z o.o. spółka komandytowa, z 

siedzibą w Krakowie przy ulicy Kobierzyoskiej 186 G. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

wynikającymi z „RODO”, w celu realizacji postanowieo niniejszego Regulaminu (oraz udziału w Konkursie). 

Dane osobowe nie zostaną przekazane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 

będą przechowywane do czasu zrealizowania postanowieo niniejszego Regulaminu oraz przez okres 5 lat do 

celów dowodowych. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik Konkursu ma prawo 

wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Uczestnika Konkursu 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału Konkursie. Dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

 

 


