Regulamin programu lojalnościowego „BRUK BENEFIT”

§ 1. Postanowienia wstępne

1.

Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „BRUK BENEFIT”

2.

Organizatorem Programu lojalnościowego „BRUK BENEFIT” jest ABW SUPERBRUK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
000128696 o kapitale zakładowym w wysokości 9.954,945,00 zł, NIP numer 966-16-22-789; REGON
numer 052130430 (oznaczony dalej jako „Organizator” lub „ABW Superbruk”), e-mail:
kontakt@brukbenefit.pl

3.

Organizator jest przekazującym nagrodę.

4.

Celem programu jest promocja produktów Organizatora opatrzonych znakiem towarowym ABW
SUPERBRUK

5.

Niniejszy regulamin (oznaczony dalej jako „Regulamin”) określa przez Organizatora zasady, zakres i
warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym „BRUK BENEFIT”

6.

Przystępując do Programu lojalnościowego „BRUK BENEFIT”, uczestnicy programu akceptują warunki
niniejszego Regulaminu.

7.

Niniejszy Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.brukbenefit.pl.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie , o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.
 Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów ABW Superbruk , zorganizowany przez
Organizatora pod nazwą „BRUK BENEFIT”, którego zasady określa Regulamin.
 Uczestnik – to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018
r., poz. 646) dokonujący zakup Produktów ABW Superbruk w charakterze przedsiębiorcy, rejestrujący w systemie
informatycznym faktury zakupu Produktów ABW Superbruk. objętych Programem „BRUK BENEFIT”.
 Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane przedsiębiorcy przystępującego do Programu oraz zgodę
na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu oraz zgodę na uczestnictwo w
Programie zgodnie z Regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej www.brukbenefit.pl.
 Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego
Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie
punktów (korekty Faktur) gromadzonych w ramach Programu. Dostęp do Konta możliwy jest za pośrednictwem
Strony internetowej Programu po wprowadzeniu numeru Konta i hasła. Uczestnik może posiadać tylko jedno
Konto Uczestnika w ramach Programu.
 Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w
Regulaminie z tytułu zakupu przez nich Produktów.

1

 Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.
 Produkt – wskazane na stronie internetowej Programu „BRUK BENEFIT” rzeczy ruchome objęte Programem,
zakupione przez Uczestnika w ABW Superbruk lub u jego Partnerów.
 Grupa Podstawowa – towary objęte programem w kolorystyce podstawowej, a dokładnie:
Kostki Brukowe : Roma, Arena, Mozaik, Pikolo, Starobruk, Starobruk Rzymski, Plaza,
Cegła z Fazą i bez fazy, Fala z fazą i bez, Kość z fazą i bez , Kość maszynowa, Młotek,
Płytka chodnikowa 35x35, 50x50, Płytka chodnikowa z guzkami, Płyta Ażurowa Eko, Meba
 Grupa Premium – towary objęte programem, a dokładnie:
VIP LINE: Płyta Vip Premium, Płyta Vip Premium Łupek
CITY LINE: Linear Premium, Super Mozaik, Super Roma
MODERN LINE: Płyta VIP Standard, Płyta VIP Łupek Standard, Linear Standard, Moderno
SZLACHETNE KOSTKI PŁUKANE: Mozaik Płukany, Pikolo Płukany, Domino Płukane, Kwadrat Płukany,
SUN LINE: Plaza, Roma, Pikolo, Starobruk, Cegła bez fazki
STARE MIASTO: Mozaik, Pikolo, Arena, Cegła, Kostka Krawężnikowa
 Nowości - towary objęte programem, a dokładnie:
Stopień Łupany , Hexagon, Long
 Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów określona w elektronicznym Katalogu Nagród w
Programie lojalnościowym, która może zostać wydana Uczestnikowi w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie
Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 Kupon Rabatowy – to zniżka rabatowa uprawniająca do zakupu towarów z uwzględnieniem nazbieranych
punktów przez Uczestnika Programu .
 Strona internetowa programu – strona www.brukbenefit.pl serwis internetowy służący do publikacji informacji
dotyczących Programu „BRUK BENEFIT” takich jak: Regulamin, Katalog Nagród, składanie zamówień na Nagrody,
informacje o aktualnej ilości Punktów rozliczeniowych oraz o statusie zamówienia i terminie dostawy
zamówionej Nagrody.
 Organizator – spółka ABW Superbruk z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do
rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
000128696 o kapitale zakładowym w wysokości 9.954,945,00 zł, NIP numer 966-16-22-789; REGON numer
052130430, organizująca Program „BRUK BENEFIT”, która jest uprawniona do naliczania Uczestnikom Punktów
za zakupione Produkty, do wymiany Punktów na Nagrody oraz do dostarczania Nagród Uczestnikom.
 Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora
www.brukbenefit.pl , zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony
Internetowej programu, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej uodo) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a od dnia 25 maja 2018 r. także przepisów Rozporządzenia
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) tudzież innych przepisów (w tym wydanych w
zastępstwie przywołanych aktów prawnych) prawa powszechnego mających zastosowanie do danych
osobowych Uczestników Programu, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017
poz. 1219) oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.
 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w Programie „BRUK BENEFIT”
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§ 3. Postanowienia ogólne
1.

Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu Produktów, po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie oraz promocję produktów opatrzonych znakiem towarowym ABW SUPERBRUK .

2.

Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.

Nie jest zamierzeniem, ani celem Organizatora utrudnienie dostępu do rynku innym podmiotom, oferującym
usługi odpowiadające rodzajowo towarom i/lub usługom ABW SUPERBRUK.

4.

Organizator określił datę rozpoczęcia Programu na dzień 01.06.2018r.

5.

Regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie i zawiera
wszystkie warunki, które Uczestnik akceptuje przy zarejestrowaniu się do Programu „BRUK BENEFIT”

6.

Program nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r.,poz.
165).

7.

W programie „BRUK BENEFIT” nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a także członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo, przysposabiających i
przysposobionych. Zastrzeżenie dotyczy także osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Programu
oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Programu. Organizator zwolniony jest z pobierania
oświadczeń w tym zakresie.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a o ich wejściu w życie Organizator
poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub w formie elektronicznej - emailem.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

1.

Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

2.

W Programie może wziąć udział Uczestnik, który dokonał zakupu Produktów objętych Programem.
Uczestnikiem może być jedynie przedsiębiorca zainteresowany uczestnictwem . Przystąpienie do Programu
następuje poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na
stronie internetowej www.brukbenefit.pl.

3.

Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, wypełnionego zgodnie z pkt 2 wyżej, przedsiębiorca
przystępujący do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w
Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu w
Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu.

§ 5. Dane osobowe Uczestników

1.

Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu
Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a od dnia 25 maja 2018 r. także przepisami Rozporządzenia 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) tudzież innymi przepisami (w tym wydanymi w zastępstwie przywołanych
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aktów prawnych) prawa powszechnego mających zastosowanie do danych osobowych., w zakresie zgody
udzielonej przez Uczestnika na Formularzu Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym
Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności.
2.

Wypełniając Formularz Rejestracyjny Uczestnik oświadcza, iż ma prawo do przekazania Organizatorowi
podawanych danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu
Rejestracyjnym , w celach realizacji Programu oraz w celach reklamowych i marketingowych.

3.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu
jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach
realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

4.

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest organizator – „ABW SUPERBRUK
Spółka” z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny,
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 000128696 o kapitale zakładowym w wysokości 9.954,945,00 zł, NIP numer 966-16-22-789;
REGON numer 052130430.
Dane osobowe Uczestników Programu zbierane są w celu wskazanym w pkt 2 wyżej niniejszego § 5.

5.
6.

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie
oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji, sprostowania lub usuwania, poprzez dostęp do Konta za
pośrednictwem Strony internetowej Programu.

7.

Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich
danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.

8.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane, chyba że
Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej
korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą
elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.

Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych
drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w
tym przedmiocie Organizatorowi .

11.

Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w
Formularzu Rejestracyjnym w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie
Organizatorowi jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.

12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w Programie nieprawidłowych lub nieprawdziwych
danych przez Uczestnika .

§ 6. Gromadzenie Punktów

1.
2.

Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup Produktów, zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie.
Punkty gromadzone są od dnia przystąpienia Uczestnika do Programu. Zakupy dokonane przed datą rejestracji
Konta Uczestnika nie będą uwzględniane.
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3.

Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

4.

Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika poprzez Stronę Internetową www.brukbenefit.pl, z
zachowaniem zasad korzystania ze Strony Internetowej wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce
Ochrony Prywatności.

5.

Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: ilość zakupionych Produktów liczona
w m2 objętych Programem przez Uczestnika zostaje przeliczona na Punkty, a mianowicie:
Grupa Podstawowa :
1 m2 - 1 pkt
Grupa Premium :
1 m2 - 2 pkt
Nowości:
1 m2 - 3 pkt

6.

Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest rejestracja dokumentu zakupu Produktów
spełniających wymagania Programu.

7.

Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu Produktów.

8.

Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od ich naliczenia.

9.

W przypadku zwrotu Produktu za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji
zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona , Punkty naliczone za zakup
takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę rzeczową ani na Kupon
Rabatowy.

10.

Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na znaki pieniężne, nie mogą być
przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika
Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 7. Wymiana punktów na Nagrody rzeczowe

1.

Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe w cenie
jednostkowej 1 zł netto lub Kupony Rabatowe o określonej wartości wskazanej na Kuponie Rabatowym.
Kupony Rabatowe uprawniają do zniżki (rabatu) u Organizatora na zakupy kostki brukowej, w kwocie równej
wartości nominalnej Kuponu Rabatowego, przy zakupie produktów.

2.

Wymiany punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu na Koncie Uczestnika na Nagrody może
dokonać tylko Uczestnik, który posiada konto w Programie „ Bruk Benefit”. Organizator lub jego Pracownik
albo inna upoważniona przez Organizatora osoba dokonująca wymiany punktów na Nagrodę może poprosić
Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego danych osobowych, na podstawie dokumentu tożsamości
Uczestnika ze zdjęciem, a w przypadku odmowy okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości, odmówić
Uczestnikowi wymiany zgromadzanych przez niego Punktów na Nagrody.

3.

Warunkiem odbioru nagród rzeczowych oraz kuponów rabatowych jest brak opóźnień w zapłacie należności
Uczestnika względem Organizatora.

4.

Asortyment Nagród oferowanych w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od
Organizatora, takich jak np. brak dostępności danego towaru na rynku, istotna zmiana terminów dostaw, czy
też wycofanie się danego dostawcy ze współpracy z Organizatorem. Wobec powyższego, organizator zastrzega
sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów oferowanych jako Nagrody
w Programie, czasowo lub na stałe.

5.

W przypadku braku konkretnego produktu żądanego przez Uczestnika jako Nagroda w Programie z
asortymentu Nagród oferowanych przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia
żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach Nagrody innym podobnym produktem, jednak
nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach. Jednakże w takim wypadku Uczestnik nie jest zobowiązany do
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odbioru produktu zastępującego produkt żądany przez niego jako Nagroda i może dokonać wyboru innego
dostępnego dla Organizatora produktu oferowanego jako Nagroda w Programie, zgodnie z warunkami
Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku dysponowania przez Uczestnika odpowiednią ilością Punktów
zarejestrowanych na Koncie Uczestnika albo nie dokonywać wymiany Punktów na Nagrodę przy zachowaniu
zgromadzonych Punktów.
6.

Nagrody dostępne w momencie zgłoszenia żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do
tego Uczestnika są realizowane natychmiast. Nagrody niedostępne w momencie zgłoszenia przez Uczestnika
żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane w ciągu dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia przez Uczestnika odbioru Nagrody. W takim przypadku Uczestnik zgłosi się po
odbiór Nagrody do siedziby Organizatora po otrzymaniu powiadomienia o dostępności Nagrody, nie później
niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia przez Uczestnika wskazanego wyżej żądania. Po upływie terminu
wskazanego w poprzednim zdaniu, Organizator nie mają obowiązku wydania Uczestnikowi Nagrody wskazanej
w jego żądaniu wskazanym wyżej, a w przypadku nie wydania Uczestnikowi tej Nagrody Punkty odpowiadające
przedmiotowej Nagrodzie nie są odejmowane z Konta Uczestnika.

7.

Podczas wydawania Nagrody Uczestnikowi Programu odejmowana zostaje z Konta Uczestnika ilość punktów
przyporządkowanych do odbieranej Nagrody.

8.

Przy odbiorze Nagrody, Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody.

9.

Przekazanie nagród przez Organizatora Uczestnikom promocji następuje wraz z wystawioną fakturą VAT. W
przypadku klientów zagranicznych, których rozliczenie następuje w innej walucie niż waluta polska, zostanie
wystawiona faktura VAT na kwotę w danej walucie przeliczonej według kursu średniego danej waluty
ogłoszonej przez NBP z dnia przypadającego wystawienia faktury.

§ 8. Wymiana punktów na Kupony Rabatowe

1.

Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na Kupony Rabatowe na następujących zasadach:
1 pkt = kupon o wartości 5 gr netto. Kupon rabatowy na kostkę będzie realizowany wg cennika danego klienta.

2.

W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Kupon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu
odpowiedniej ilości Punktów, powinien poinformować Organizatora o tym, że chce uzyskać Kupon Rabatowy.

3.

Po odebraniu Kuponu Rabatowego z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Kuponu
Rabatowego ilość punktów, obliczona zgodnie z pkt 1 §8.

4.

Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na znaki pieniężne, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest
wydawana z nich reszta.

§ 9. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody
w Programie

1.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub
innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, reklamacji w terminie 1
miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości.
Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu
reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora . W braku odpowiedzi w tym
terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.
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2.

Organizator odpowiada za wydane Nagrody rzeczowe i zobowiązuje się do ich wydania w wstanie właściwym
do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. W przypadku wad Nagród rzeczowych, Uczestnikowi przysługują
uprawnienia wynikające z rękojmi przy sprzedaży lub gwarancji jeżeli zagwarantowano ich jakość lub
właściwości . W przypadku Nagrody objętej gwarancją, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie
gwarancji dołączonym do towaru będącego Nagrodą w Programie. Gwarantem jakości lub właściwości
Nagrody nie jest Organizator lecz gwarant czyli podmiot który udzielił gwarancji jakości lub właściwości w
dokumencie gwarancyjnym

§ 10. Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do
Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu lub Załączników do niego, Uczestnicy zostaną powiadomieni na
Stronie Internetowej j www.brukbenefit.pl.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych,
administracyjnych i innych w ramach realizacji Programu podmiotom trzecim, w zakresie realizacji
postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.

3.

Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania
przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na
Stronie Internetowej www.brukbenefit.pl.

4.

W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem
nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Kupony Rabatowe
powinni wymienić punkty na Nagrody lub Kupony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Kupony
Rabatowe w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie punkty zgromadzone na
Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu.

5.

Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na
adres Organizatora na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja
staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem
nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Kupony Rabatowe
powinien wymienić punkty na Nagrody lub Kupony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Kupony
Rabatowe w terminie 30 dni licząc od daty złożonego przez niego oświadczenia o rezygnacji. Po tym terminie
wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu.

6.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Programu z tytułu nieotrzymania nagrody, która nie została im
przekazana z powodu wyroków sądowych, decyzji administracyjnych, powodów leżących po stronie
Uczestnika, bądź wadliwego działania urządzeń elektronicznych służących przekazywaniu informacji, za
których wadliwe działanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności, są wyłączone.

7.

Organizator zastrzegają sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Programu spełniają warunki określone w
niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

8.

Uczestnik jest zobowiązany postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z
zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika
postanowień Regulaminu bądź podejmowania działań zmierzających do ich obejścia, Organizator zastrzega
sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie i odmowy przyznania mu Nagrody.

9.

Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

10.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.

11.

Program rozpoczyna się od dnia 01.06.2018r. i prowadzony jest przez czas nieokreślony.
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12.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2018r.
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