REGULAMIN PROGRAMU KONTEL CONNECT
§1
1.1 Program KONTEL CONNECT, zwany w dalszej części Programem, skierowany jest do osób
fizycznych - handlowców wybranych firm partnerskich dystrybutora KONTEL Sp. z o.o. Sp. k., a więc
pracowników lub współpracowników tych firm, którzy zamawiają określone produkty w KONTEL i
sprzedają je dalej klientom końcowym (dalej jako „Uczestnik”).
1.2 Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na
przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika do celów
marketingowych i innych czynności niezbędnych dla organizacji Programu. Więcej informacji na
temat danych osobowych znajduje się w paragrafie 4.
1.3 Organizatorem i operatorem programu jest firma Projekt Zero2 Mirosław Miętka z siedzibą przy
ul. Mazowieckiej 125/1, 30-023 Kraków, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 677- 20393-30. 1.4 Adres mailowy Programu KONTEL CONNECT to media@projektzero2.pl.

§2
2.1 Program trwa od 8.00 3 września do 23.59 31 grudnia 2019 roku. W tym czasie Uczestnicy
realizują u dystrybutora KONTEL zamówienia (zakupy) na określony w Regulaminie asortyment,
uprawniające do otrzymania nagród z listy. Lista nagród znajduje się w paragrafie 3.1, punkt a, b, c.
2.2 Uczestnik, który zrealizuje odpowiednią ilość zamówień (zakupów) na asortyment objęty
Programem w czasie jego trwania, sam wybiera nagrodę z puli nagród przewidzianej przez
Organizatora.
2.3 Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę spoza katalogu
nagród wskazanego przez Organizatora.
2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia Uczestnika.

§3
3.1 Program ma na celu promocję sprzedaży wymienionych poniżej produktów marki Poly (i tylko
tych produktów), których zakup firmie KONTEL w czasie obowiązywania Programu premiowany jest
według poniższego schematu rozliczeniowego:

a) Za zakup 10 urządzeń Poly „Studio” przewidziano jedną z nagród: ZESTAW SONY PLAYSTATION 4
PRO 1TB w kolorze czarnym lub SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 645 MUSIC GPS EU/PA w
kolorze czarnym.
b) Za zakup 8 urządzeń Poly „Trio 8800 Phone” przewidziano jedną z nagród: ZESTAW SONY
PLAYSTATION 4 PRO 1TB w kolorze czarnym lub SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 645 MUSIC
GPS EU/PA w kolorze czarnym.
c) Za zakup 8 urządzeń Poly „Trio 8500 Phone” przewidziano jedną z nagród: ZESTAW SONY
PLAYSTATION 4 PRO 1TB w kolorze czarnym lub SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 645 MUSIC
GPS EU/PA w kolorze czarnym.
3.2 Uczestnik może generować zamówienia na produkty zbiorczo lub pojedynczo (w oddzielnych
zamówieniach). Liczy się łączny zakup wymaganej minimalnej liczby zamówień w czasie
obowiązywania Programu.
3.3 Warunki udziału Uczestnika w Programie:
- Wypełnienie przez Uczestnika formularza dostępnego na dedykowanej programowi stronie
www.kontel.pl/kontel-connect
- Zarejestrowanie firmy partnerskiej, której pracownikiem jest Uczestnik, na platformie zakupowej
B2B Kontel.net pod adresem www.kontel.net
- Firma partnerska, której pracownikiem jest Uczestnik programu, poinformuje w komunikacji
wewnętrznej innych pracowników firmy o istnieniu Programu, poprzez rozesłanie wiadomości e-mail
dostarczonej przez Organizatora
- Uczestnik programu wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych drogą
elektroniczną na jego osobisty firmowy adres mailowy, poprzez zapis do newslettera na stronie
www.kontel.pl/newsletter
- Firma partnerska, której pracownikiem jest Uczestnik, będzie w trakcie trwania programu aktywnie
promować markę Poly na swojej stronie www, newsletterach i mediach społecznościowych poprzez
zamieszczenie w nich kampanii udostępnionych przez dział marketingu KONTEL. Sp. z o.o.
3.4 Uczestnik, który w okresie rozliczeniowym zrealizuje zakup wymaganej liczby produktów,
wymienionych w pkt 3.1, zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3.5 Przyznanie nagrody nastąpi po rozliczeniu zakupów. Oznacza to, że aby nagroda mogła zostać
przyznana Uczestnikowi, faktury zakupowe do zamówień zaliczonych Uczestnikowi muszą być
zapłacone.
3.6 Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę w czasie trwania Programu, jeżeli zgromadzi i
zrealizuje kolejną wymaganą minimalną liczbę zamówień na ten sam lub inny produkt objęty
Programem.
3.7 Organizator zastrzega sobie termin wydania nagród do końca grudnia 2019 roku.
3.8 Po wydaniu każdej nagrody Organizator uiści zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości
10% jej wartości. Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane niezbędne do
rozliczenia tego podatku w Urzędzie Skarbowym.

§4
4.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Programu KONTEL CONNECT jest firma Projekt
Zero2 Mirosław Miętka z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 125/1, 30-023 Kraków, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP: 677-203-93-30.
4.2 Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, wniesienia o edycję danych, w szczególności do
zmiany adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda.
4.3 Dane osobowe Uczestników zostaną automatycznie usunięte z systemu Organizatora po
zakończeniu wysyłki nagród, a więc do końca grudnia 2019 roku.
4.4 Inspektor Ochrony
media@projektzero2.pl
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