
§ 1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Program – program lojalnościowy „INSTANCO BENEFIT” prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Organizator  –  INSTANCO  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Poznaniu  przy  ul.  Dąbrowskiego  439B,  kod:  60-451;

wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w  Poznaniu  XXII  Wydział  Gospodarczy  pod  numerem  0000578176,  NIP  782-259-19-47,
REGON: 362625700.

3. Uczestnik  –  osoba  fizyczna  zatrudniona  przez  Przedsiębiorcę  będącego  Partnerem  Handlowym
Organizatora bez względu na podstawę zatrudnienia.

4. Warunki premiowe – dokument stanowiący podstawy do przeliczania środków, które mają zostać przelane
na  kartę  przedpłaconą  Edenred,  określający  zasady  przydzielania  premii  dla  Uczestników  –  
załącznik numer 1.

5. Formularz rejestracyjny – dokument stanowiący podstawę przystąpienia Uczestnika do Programu.
6. Karta  –  karta  przedpłacona  Edenred  wydawana  w  związku  z  Programem.  Zasady  funkcjonowania

i korzystania z kart przedpłaconych Edenred, rodzaj świadczeń, które mogą być zakupione w zamian za
środki pieniężne zgromadzone na karcie przedpłaconej Edenred opisane zostały na stronie internetowej
pod adresem www.edenred.pl oraz w załączniku numer 2.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu, który określa zasady Programu, a także
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

2. Program prowadzony jest w celu zwiększenia sprzedaży Produktów Organizatora.
3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc.
4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program rozpoczyna się w dniu 01 maja

2019 r. i prowadzony jest do czasu jego odwołania.

§ 3
Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnik  bierze  udział  w Programie po dokonaniu  rejestracji  w Programie,  co obejmuje wypełnienie,
zaakceptowanie i podpisanie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego przedstawionego Uczestnikowi
przez  Organizatora  oraz  po  wyrażeniu  zgody  przez  Przedsiębiorcę  będącego  Partnerem  Handlowym
Organizatora,  potwierdzonej  podpisem  przedstawiciela  Partnera  Handlowego  na  formularzu
rejestracyjnym.

2. Rejestracja w Programie możliwa będzie przez cały okres trwania programu.
3. Uczestnik  przestaje  brać  udział  w  Programie  w  szczególności  w  przypadku  zaprzestania  prowadzenia

działalności  gospodarczej  przez  Partnera  Handlowego  lub  ustania  stosunku  prawnego,  na  podstawie
którego Uczestnik jest zatrudniony u Partnera Handlowego.
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4. W  Programie  nie  mogą  uczestniczyć  osoby  będące  pracownikami  Organizatora,  a  także  członkowie
najbliższej rodziny tych osób. W Programie uczestniczyć nie mogą również osoby, których wspólnikami lub
osobami zarządzającymi są pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Za
członków  najbliższej  rodziny  w  rozumieniu  niniejszego  regulaminu  uznaje  się  wstępnych,  zstępnych,
małżonka i rodzeństwo.

5. Organizator wyda Uczestnikowi Kartę. Karta wraz z linkiem aktywacyjnym przesłana zostanie Uczestnikowi
niezwłocznie  po  dokonaniu  rejestracji  w  Programie  lub  dostarczona  osobiście  przez  przedstawiciela
Organizatora.

6. W dowolnym momencie trwania Programu Uczestnik może złożyć oświadczenie o rezygnacji  z  udziału
w Programie.  Oświadczenie  takie  powinno być  przesłane  na  następujący  adres  poczty  elektronicznej:
benefit@instanco.com .

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  Uczestnika  z  Programu  w  wypadku  podania
nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji, jak również w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

8. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych
bądź zmianach dotyczących zatrudnienia Uczestnika.

§ 4
Zasady Programu

1. Program  polega  na  przyznawaniu  Uczestnikowi  kwoty  pieniężnej  w  zamian  za  sprzedaż  produktów
Organizatora dokonaną przez Partnera Handlowego za pośrednictwem Uczestnika programu. W Programie
uwzględniany będzie zakup Produktów w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do czasu zakończenia programu,
nie wcześniej jednak niż od dnia dokonania przez Uczestnika rejestracji w Programie.

2. Za każdy sprzedany Produkt przez Partnera Handlowego reprezentowanego przez Uczestnika Organizator
przekaże Uczestnikowi kwotę netto obliczoną według Warunków premiowych określonych w załączniku
numer 1.

3. Warunki  premiowe  za  sprzedaż  oraz  wybrane  elementy  premiowane  dodatkowo  umieszczone
w załączniku nr 1.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków premiowych, za które będzie wypłacana premia
w trakcie trwania programu.

5. Wyłączenia: program nie dotyczy zamówień kompleksowych / projektów o wartości powyżej 50.000 PLN
w cenach katalogowych.

6. Sprzedaż Produktów weryfikowana będzie na podstawie danych sprzedaży dostarczonych Organizatorowi
przez  Uczestnika.  Pozytywna  weryfikacja  danych  sprzedażowych  stanowi  warunek  przyznania  kwoty
pieniężnej Uczestnikowi.

7. Uczestnik będzie wysyłał informacje o ilości sprzedanych produktów biorących udział w promocji mailem
na adres mailowy: benefit@instanco.com .

8. Wypłata  kwot  pieniężnych  należnych  Uczestnikowi  dokonywana  będzie  przez  Organizatora  w  oparciu
o miesięczne wyniki  sprzedaży  Produktów dokonanych przez Partnera  Handlowego reprezentowanego
przez  Uczestnika  w  kwotach  określonych  w  załączniku  nr  1.  Wypłata  kwoty  należnej  Uczestnikowi
następować będzie poprzez zasilenie Karty raz na kwartał.
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9. Warunkiem  zasilenia  karty  jest  dokonanie  płatności  przez  Partnera  Handlowego  za  zakupione
u Organizatora Produkty objęte programem. W przypadku braku płatności za Produkt, zasilanie karty może
nastąpić  z  opóźnieniem.  Kolejna  weryfikacja  odbędzie  się  po  zakończeniu  następnego  okresu
rozliczeniowego.

10. Zasilenie Karty powinno nastąpić w terminie 15 dni od daty pozytywnej weryfikacji danych sprzedaży za
pośrednictwem Uczestnika za dany kwartał obowiązywania Programu z tym zastrzeżeniem, że pierwsze
zasilenie Karty nastąpi w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.

§ 5
Opodatkowanie

1. Świadczenia w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
2. Przychód z  tytułu  otrzymania  nagrody w Programie łączy  się  z  innymi przychodami uzyskanymi przez

Uczestnika  w  danym  roku  podatkowym,  jak  również  na  Uczestniku  ciąży  obowiązek  rozliczenia  się
z właściwym urzędem skarbowym. Uczestnik otrzyma od Organizatora w terminie przewidzianym przez
powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa deklaracje  według  wzoru  PIT-8C  (bądź  innego właściwego)
umożliwiające dokonanie stosownych rozliczeń.

§ 6
Dane osobowe

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  Programem  jest  Organizator.  Dane
osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach organizacji  i  prowadzenia Programu, w tym
wydania  i  obsługi  kart  przedpłaconych  Edenred.  Przetwarzanie  danych  osobowych obejmować  będzie
zakres danych wskazany w Formularzu rejestracyjnym oraz w szczególności następujący zakres czynności:
zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie,  przetwarzanie  i  opracowywanie.  Przetwarzanie  danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie (jednakże podanie ich jest niezbędne do
przystąpienia do Programu) a osoby których dane dotyczą mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania
i w każdej mogą cofnąć zgodę w przedmiocie uczestnictwa w Programie. Uczestnik ma możliwość również
wyrażenia dodatkowych dobrowolnych zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§ 7
Reklamacje

1. Produkty Organizatora objęte są ochroną gwarancyjną na zasadach ogólnych warunków gwarancyjnych.
2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników na

bieżąco  w  trakcie  trwania  Programu,  jak  również  w  terminie  do  30  dni  od  daty  jego  zakończenia.
Reklamacja powinna być przesłana na następujący adres poczty elektronicznej:  benefit@instanco.com i
zawierać oznaczenie Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
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3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub nie spełniające pozostałych wymogów wskazanych w pkt.2
nie będę rozpatrywane przez Organizatora.

4. Nadesłane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze
zwrotnej wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została nadesłana.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora. Podstawowe zasady Programu mogą
być  zawarte  w  innych  materiałach  informacyjnych  dystrybuowanych  przez  Organizatora  w  związku
z wdrożonym Programem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, w tym zamiany Warunków
premiowych wymienionych w załączniku nr 1. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch
tygodni  od  daty  przesłania  Uczestnikowi  informacji  o  zmianie  regulaminu.  Informacja  o  zamianie
regulaminu przesyłana będzie  za  pośrednictwem wiadomości  wysłanej  na  adres  poczty  elektronicznej
podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

3. O  dotrzymaniu  terminu  nadesłania  wiadomości,  informacji,  korespondencji  lub  innej  przesyłki
przewidzianej regulaminem decydować będzie data nadania.

4. Program nie stanowi gry losowej bądź zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  znajdują  powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

Poznań, dn. 01.05.2019
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