
Regulamin Akcji Promocyjnej dla Architektów „ Podróże z MAX-FLIZ”

1.Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  Wydział  XI  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000440238,  NIP : 6790025640 jest Organizatorem Akcji Promocyjnej
dla Architektów pod nazwą "Podróże z MAX-FLIZ". 

2. Celem  Akcji  Promocyjnej  „Podróże  z  MAX-FLIZ”   jest  dodatkowe  wyróżnienie  najlepszych
architektów  i  projektantów  wnętrz  z  którymi  współpracuje  Firma  Handlowa  MAX-FLIZ  Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zwana w dalszej treści  Regulaminu „ Organizatorem”. 

3.  Akcja Promocyjna „Podróże z MAX-FLIZ” jest prowadzona przez Organizatora w okresie od dnia 01
października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.

4.  Uczestnikami  Akcji  Promocyjnej  „  Podróże z  MAX-FLIZ”   są   wszyscy  architekci  lub projektanci
wnętrz prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, którzy w ramach współpracy z
Organizatorem   w  okresie  od  dnia  01  października  2019  roku  do  dnia  30  września  2020  roku
świadczyli  usługi  pośrednictwa handlowego na podstawie umowy na rzecz Organizatora.

5. Usługi świadczone w wymienionym terminie na dziale mebli, kuchni, drzwi, podłóg i oświetlenia
będą dodatkowo premiowane naliczaniem obrotu w stosunku 1:1,5, gdzie za 1 złotówkę naliczany
będzie obrót w wysokości 1,5zł .

6. Organizator przyzna nagrodę Uczestnikowi gdy w okresie trwania  Akcji Promocyjnej „Podróże z
MAX-FLIZ” określonym w punkcie 4 niniejszego Regulaminu Uczestnik  uzyska  obrót   na łączną kwotę
co najmniej  240.000,00 zł  netto lub  co najmniej 440.000,00 zł netto.  

7. W przypadku uzyskania w okresie trwania Akcji Promocyjnej „Podróże z MAX-FLIZ„ przez Uczestnika
obrotu  co  najmniej  w kwocie  240.000,00  zł  netto Organizator  przyzna  Uczestnikowi  nagrodę   w
postaci wycieczki zagranicznej  dla jednej osoby wskazanej przez Uczestnika, a w przypadku uzyskania
przez Uczestnika obrotu w kwocie co najmniej  440.000,00 zł netto Organizator przyzna Uczestnikowi
wycieczkę zagraniczną dla dwóch osób wskazanych przez Uczestnika.

8.  Zarząd  Organizatora  przyzna  nagrody  Uczestnikom  po  potwierdzeniu  obrotu  uzyskanego przez
Uczestnika  w okresie trwania Akcji Promocyjnej „Podróże z MAX-FLIZ”.

9. Zarząd Organizatora informuje iż przekazanie nagrody osobom trzecim wymaga pisemnej zgody
Zarządu Firmy Max-Fliz.

10.  Każdemu  z  Uczestników  który  spełnia   kryteria  oraz  wykorzysta  przyznaną  nagrodę  zostanie
wystawiony przez Organizatora dokument wewnętrzny potwierdzający wartość otrzymanej nagrody
(tj. wycieczki) na podstawie którego Uczestnik odprowadzi należny podatek do Urzędu Skarbowego.

11.  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Akcji Promocyjnej „Podróże z
MAX-FLIZ”. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail
na adres:  architekci.warszawa@maxfliz.pl   wpisując w tytule wiadomości  :  Reklamacja dotycząca
Akcji  Promocyjnej  „Podróże  z  MAX-FLIZ”   albo  w  formie  pisemnej  na  adres  Organizatora  listem
poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru  z  dopiskiem  na  kopercie,  o  którym  mowa  powyżej.
Reklamację można wnieść w okresie trwania Akcji Promocyjnej „Podróże z MAX-FLIZ” oraz nie później
niż w terminie 10 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data doręczenia Organizatorowi. 
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12.  Reklamacja  powinna  zawierać  dane  Uczestnika,   adres  korespondencyjny,   adres  e-mail  oraz
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa
w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane. 

13.  Organizator  dołoży  najwyższych  starań,  aby  reklamacje  były  rozpatrzone  w  terminie  14
(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji
niezwłocznie  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  na  adres  e-mail  podany  w  zgłoszeniu
reklamacyjnym lub pocztą. 

14.  W zakresie  nieuregulowanym Regulaminem  zastosowanie  mają  obowiązujące  przepisy  prawa
polskiego, w szczególności kodeks cywilny. 

15.  Wszelką  korespondencję  związaną  z  Regulaminem  i  Akcja  Promocyjną  „Podróże  z  MAX-FLIZ”
należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
: architekci.warszawa@maxfliz.pl 

16. W przypadku konieczności podania Organizatorowi przez Uczestnika danych osobowych w celu
przyznania nagrody Uczestnik lub osoba wskazana przez Uczestnika w celu przyznania nagrody wyrazi
zgodę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na przetwarzanie danych osobowych w
celu przyznania nagrody.  Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników lub wskazane
przez  Uczestników  osoby  do  przyznania  nagrody  będą  przetwarzane  w  celu   realizacji  Akcji
Promocyjnej „Podróże  z MAX-FLIZ ” i w celu przyznania nagrody. Każdy Uczestnik oraz osoba przez
Uczestnika wskazana w celu przyznania nagrody ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania lub usunięcia.  
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Załącznik  Nr 1 do Regulaminu 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane Klienta: 

1. Imię i nazwisko/firma ………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………..….

                                                                             ( ulica, numer domu/bloku/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość)

3. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………...

4. Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Numer NIP firmowy ………………………………………………………………………………………………………………..

6.           Numer Pesel             …………………………………………………………………………………………………………………

7. Data udzielenia zgody ………………………………………………………………………………………………………..……

                                                                           

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że udzielone zgody na przetwarzanie danych mogą zostać
wycofane w każdym czasie,  a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  wycofaniem.  Wycofać  zgodę  można
wysyłając  informację  o  wycofaniu  zgody  na  adres  mailowy:  architekci.warszawa@maxfliz.pl       lub
listem poleconym na adres:  Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58,  zwaną dalej „Spółką”.

Oświadczam, iż  zapytanie o udzielenie zgód na przetwarzanie danych zostało mi przedstawione w
wyraźnej i zrozumiałej formie i zostałem poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Spółkę  i
administratorem zebranych danych jest Spółka, zostałem również poinformowany o dobrowolności
podania danych, prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą
udostępniane innym podmiotom.

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych
osobowych przez Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą
w  Krakowie,  30-418  Kraków,  ul.  Zakopiańska  58  w  celu  przyznania  nagrody  w  ramach  Akcji
Promocyjnej „Podróże  z MAX-FLIZ „.

………………………………………………………………………………………

Podpis Uczestnika lub osoby wskazanej przez Uczestnika 
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