Rzeszów, dn. 30.06.2021 r.

Regulamin Programu „Letnie punktowanie z Sonią”
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się
Pogram „Letnie punktowanie z Sonią”, zwany dalej: „Programem”.
2. Pogram „Letnie punktowanie z Sonią” organizowany jest przez Sonia Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. prof. Ludwika Chmaja 6, REGON: 690365224,
NIP: 8131097731, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000199077
zwaną dalej ORGANIZATOREM.
§2
1. Pogram „Letnie punktowanie z Sonią” przeprowadzony zostanie na terenie całej Polski
w okresie 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r.
2. Pogram „Letnie punktowanie z Sonią” nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia
19.11.2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).
§3
1. Program jest systemem sprzedaży premiowej określonych towarów nabywanych u
Organizatora. Skierowany jest do osób prawnych, jednostek organizacyjnych posiadających
zdolność prawną oraz pełnoletnich osób fizycznych, prowadzących stacjonarne punkty
sprzedaży, do których towary handlowe dostarcza Organizator, zwanych dalej Uczestnikiem.
2. Uczestnictwo w Programie, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
3. Udział w Programie ma charakter dobrowolny.
§4
Zasady Programu:
1. Warunkiem udziału w Programie jest dostarczenie do siedziby Organizatora w okresie trwania
Programu podpisanej przez Uczestnika Karty Zgłoszeniowej do Programu „Letnie punktowanie
z Sonią” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu i jest równoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją Jego warunków przez Uczestnika.
Ponadto przez przystąpienie do Programu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
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określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Programie.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Podanie nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie
z Programu.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy (bez podania przyczyn) rejestracji Uczestnika w
Programie w następujących przypadkach (o czym nie ma obowiązku informowania
Uczestnika):
a) Karta Zgłoszeniowa została wypełniona w sposób wadliwy, nieczytelny lub nie zawiera
wszystkich danych obligatoryjnych lub/i podpisu;
b) Karta Zgłoszeniowa nie została dostarczona do Organizatora w wyznaczonym czasie;
c) Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Programu (ze skutkiem
natychmiastowym) w następujących przypadkach:
a) Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) Dane dostarczone przez Uczestnika okazały się nieprawdziwe.
§5

1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych
warunków:
a. nabycie u Organizatora w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. towarów
Producentów wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu,
b. dokonanie zapłaty za nabyte towary w terminach określonych na fakturach.
2. Uczestnik otrzymuje 1 punkt za każde pełne 300 zł netto wydane zgodnie z postanowieniami
ust. 1 powyżej.
3. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
4. Organizator ma wyłączne prawo ustalania towary, których Producentów są objęte Programem i
ustalania liczby Punktów przyznawanych Uczestnikowi za nabycie towarów objętych
Programem.
5. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika pod jednym nr NIP kilku stacjonarnych punktów
sprzedaży, punkty z Programu przyznawane są osobno dla każdego punktu sprzedaży.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych Programem, podając to do
wiadomości na stronie www.sonia.pl
§6
1. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Programie bez podania przyczyny, w dowolnym
czasie poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Organizatora. W przypadku
odstąpienia od udziału w Programie, zebrane punkty Uczestnika tracą ważność z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
2. W przypadku stwierdzenia że Punkty zostały przyznane Uczestnikowi niezgodnie z
Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów.
Jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały przyznane Uczestnikowi niezgodnie z
Regulaminem, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody Uczestnikowi do czasu
wyjaśnienia wątpliwości.

3. Jeśli Uczestnik dokona zwrotu zakupionych towarów objętych fakturą i zostanie wystawiona
Uczestnikowi korekta faktury, naliczone Punkty za ww. transakcję zostaną anulowane. W
sytuacji otrzymania nagrody Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu równowartości
otrzymanej nagrody.
§7
1. Informację o stanie przyznanych punktów Uczestnik może uzyskać u Przedstawiciela
Handlowego Organizatora.
2. W przypadku nie naliczonych, lub błędnie naliczonych punktów, Uczestnik ma prawo żądać ich
naliczenia w drodze pisemnej reklamacji, którą należy doręczyć Organizatorowi (osobiście lub
listem poleconym). Do reklamacji należy dołączyć fakturę potwierdzającą fakt nabycia
towarów objętych Programem wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty, co do których
Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Każda taka reklamacja jest
rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.
§8
1. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania w każdym czasie Katalogu Nagród
(Załącznik nr 3), w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany
rodzajów i wartości punktowych Nagród.
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi.
3. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Nagrodami ograniczają się do
zapewnienia możliwości odbioru Nagród na zasadach przewidzianych w niniejszym
Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez
producenta Nagród czy inny podmiot świadczący usługi. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady Nagród, Organizator ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi informacji pisemnej (w formie
maila do Przedstawiciela Handlowego) o wyborze nagrody, o ile zgromadził on wystarczającą
ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody, nie później niż do
15.10.2021 r. Po 15.10.2021 r. zebrane punkty przez Uczestnika tracą ważność.
5. Punkty zgromadzone przez Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na nagrodę
przedstawioną w Katalogu Nagród aktualnym w dacie złożenia przez Uczestnika informacji o
której mowa w ust. 4 powyżej.
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest uregulowanie przez Uczestnika wszystkich wymagalnych
płatności w stosunku do Organizatora.
7. Organizator dostarczy Nagrodę do Uczestnika najpóźniej do 15.11.2021 r.
8. Uczestnik odbierając nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania nagrody,
którego wzór stanowi załącznik nr 4.
9. Z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę liczba Punktów odpowiadająca zamówionej
Nagrodzie, zostaje anulowana Uczestnikowi.
10. Zamówionej Nagrody nie można zwrócić ani wymienić na inną. W przypadku rezygnacji przez
Uczestnika z odbioru Nagrody po jej zamówieniu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu
Punktów.
11. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy Nagroda nie ma
widocznych uszkodzeń.
12. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody, Uczestnik powinien niezwłocznie
(w trakcie odbioru) zgłosić ten fakt Przedstawicielowi Handlowemu.
13. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody zgłoszone po odbiorze Nagrody nie będą
uznawane przez Organizatora.

§9
1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu z
ważnych powodów.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo
zawiadomi Uczestników poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego
Regulaminu Programu na stronie internetowej www.sonia.pl
3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 4 dni po jego opublikowaniu.
4. Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu, Katalog Nagród, będą dostępne na
stronie internetowej Organizatora www.sonia.pl

załącznik nr 1 do Regulaminu Programu „Letnie punktowanie z Sonią”,
Rzeszów, dn. 30.06.2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROGRAMU

Letnie punktowanie z Sonią
1.Dane Uczestnika Programu:
Imię nazwisko/ nazwa firmy/ ……………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………….......
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………….
Adres e mail: …………………………………………………………………………………
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 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) - RODO - wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem Programu „Letnie punktowanie z Sonią”.
Oświadczam, że zapoznałam/em się̨ z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych.
3. Przystępując do Programu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
4. Regulamin Programu „Letnie punktowanie z Sonią” dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
www.sonia.pl

…………………………………………….

……………………………………

(miejscowość i data)

Imię, nazwisko, pieczęć

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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) – RODO - informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sonia sp. z o.o. z/s w Rzeszowie,
ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, NIP: 8131097731, e-mail: daneosobowe@sonia.pl
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: Maciej Majewski, e-mail:
daneosobowe@sonia.pl
3) dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłączenie na cele związane z zorganizowaniem i
przeprowadzeniem
Programu
„Letnie
punktowanie
z
Sonią”,
na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą̨ - art. 6 ust 1 lit a RODO, a także
w celu: archiwizacyjnych i realizacji obowiązków podatkowych i księgowych, wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) dane będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Programu „Letnie
punktowanie z Sonią” oraz przez okres archiwalny;
5) dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim, tj. księgowość, poczta, firmy
kurierskie (w przypadku przyznania i doręczenia nagrody);
5) osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
6) osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
7) osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w Programie „Letnie
punktowanie z Sonią” oraz przez okres archiwalny;
9) dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

załącznik nr 2 do Regulaminu Programu „Letnie punktowanie z Sonią”,
Rzeszów, dn. 30.06.2021 r.

Wykaz Producentów, których towary są premiowane za zakup u Organizatora w ramach Programu
„Letnie punktowanie z Sonią”

załącznik nr 3 do Regulaminu Programu „Letnie punktowanie z Sonią”.
Rzeszów, dn. 30.06.2021 r.

Katalog Nagród
Programu „Letnie punktowanie z Sonią”
Ekspres przelewowy do
kawy

15 pkt

40 pkt

Czajnik bezprzewodowy
/malowana stal
nierdzewna - czarny/
Toster
Opiekacz do kanapek
W. Kruk Kolczyki Freedom
WWK/KS1442M
Srebro próby 925
W. Kruk Kolczyki Freedom Wolf Edition
WWK/KS1441
W. Kruk Bransoletka SMN/AS077Z
Srebro próby 925, pozłacane

Frytkownica beztłuszczowa FitFryer
Ekspres ciśnieniowy do
kawy (20 BAR)
Piekarnik elektryczny z
termoobiegiem 32 l
Klimator
W. Kruk Komplet : bransoletka
SMN/AS077Z, naszyjnik SMN/NC077Z
Srebro próby 925, pozłacane
W. Kruk Komplet Freedom: bransoletka
WWK/AS1443, naszyjnik WWK/NS1489
Srebro próby 925

MPMTermorobotiCoook
Oczyszczacz powietrza z pilotem
W Kruk Komplet Freedom – Wolf
170 pkt Edition: naszyjnik WWK/NS1441,
kolczyki WWK/KS1441,
bransoletka WWK/AS1441
Srebro próby 925

załącznik nr 4 do Regulaminu Programu „Letnie punktowanie z Sonią”.
Rzeszów, dn. 30.06.2021 r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY RZECZOWEJ W RAMACH
Programu „Letnie punktowanie z Sonią”

Stronami protokołu są:
1. Uczestnik na podstawie Regulaminu Programu Letnie punktowanie z Sonią z dnia 30.06.2021:
Imię nazwisko/ nazwa firmy/ NIP/ adres: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
zwany dalej Uczestnikiem.
2. Organizator Programu - Sonia Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. prof. Ludwika Chmaja 6,
REGON: 690365224, NIP: 8131097731, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
0000199077
Na podstawie Regulaminu Programu „Letnie punktowanie z Sonią” Uczestnikowi przysługuje
nagroda rzeczowa:
………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym protokołem Uczestnik kwituje odbiór wyżej wskazanej nagrody w dniu…………………
i oświadcza, że opisane w Regulaminie Programu zobowiązania Organizatora zostały w całości
wypełnione.
W dniu przekazania nagrody na Uczestnika przechodzi ryzyko jej utraty bądź zniszczenia.
Uczestnik oświadcza, że przedmiot nagrody został przez niego sprawdzony i nie wnosi on żadnych
zastrzeżeń.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Uczestnik

Organizator

………………………………

………………………………

(Data i czytelny podpis)

(Data, podpis i pieczątka)

Podpis Przedstawiciela Handlowego ……………..

