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REGULAMIN

Udziału w Akcji w ramach sprzedaży premiowej dotyczącej produktów Mleczarni
„Turek”.

Założenia

dotyczące

prowadzenia

Akcji

w

ramach

sprzedaży

premiowej

–

„INNOWACYJNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ”

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), wolna od podatku jest wartość
wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki
masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury,
sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów
lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
2000 PLN. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub
usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego
pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wobec powyżej przywołanego przepisu prawa należy stwierdzić, że wartość nagród
związanych ze sprzedażą premiową w ramach niniejszego Regulaminu korzysta ze zwolnienia
z podatku dochodowego, spełniając łącznie następujące warunki:

1.

Nagroda jest związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług;

2.

Jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 2000 PLN brutto;

3.

Sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby fizyczne
w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.
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§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Akcja sprzedaży premiowej prowadzona jest pod nazwą: „INNOWACYJNE DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ
2. Organizatorem Akcji jest SAVOIR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672),
ul. Domaniewska 39A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego
w

przez

Warszawie,

XIII

pod nr 0000312473,

Sąd
Wydział

Rejonowy

dla

Gospodarczy

Krajowego

NIP 651-168-25-64, REGON:

m.st.

Warszawy

Rejestru

Sądowego

240920648,

kapitał zakładowy

100.000,00 zł, reprezentowaną przez: Wojciecha Czyżaka - Dyrektora Sprzedaży i
Rozwoju/ Prokurenta zwanym w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
3. Organizator działa w niniejszym Regulaminie w imieniu własnym.
4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji określone przez
Organizatora.
5. Akcja jest prowadzona na terenie całej Polski u dystrybutorów, w punktach sprzedaży
detalicznej oraz innych miejscach w których możliwa jest sprzedaż, ekspozycja, dystrybucja
lub promocja produktów Mleczarni „Turek”.
6. Czas trwania Akcji – cyklicznie każdego miesiąca począwszy od 01.03.2019 r. , przy czym
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie
czasu trwania Akcji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Uczestnicy Akcji zostaną
poinformowani

za

pośrednictwem

przedstawiciela

Organizatora

z

co

najmniej

dwutygodniowym wyprzedzeniem, jak również informacja ta zostanie udostępniona na stronie
Organizatora pod adresem: www.savoir.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia i skrócenia czasu trwania niniejszej Akcji
w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego, które będą zakazywały przeprowadzania Akcji
tego rodzaju. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Uczestnicy Akcji zostaną poinformowani
za

pośrednictwem

przedstawiciela

Organizatora

wyprzedzeniem.
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§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1. Akcja

-

sprzedaż

premiowana

pod

nazwą:

INNOWACYJNE

DZIAŁANIA

WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ prowadzona przez SAVOIR GROUP Sp. z o.o. w ramach
której Uczestnicy otrzymują bony lub karty przedpłacone SODEXO.
2. Uczestnik – przedstawiciele handlowi dystrybutorów, merchandiserzy, animatorzy i hostessy
oraz inne osoby zajmujące się promocją, ekspozycją, dystrybucją lub sprzedażą produktów
Mleczarni ”Turek”.
§ 3. Warunki udziału w Akcji.
1. Uczestnikiem Akcji mogą być wyłącznie osoby opisane w § 2, pkt. 1.
2. Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika,
a także na stronie Organizatora pod adresem: www.savoir.pl

3. Akcja jest prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Uczestnictwo w Akcji jest niezbywalne.
5. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest realizacja celów sprzedażowych lub innych zadań
określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z informacjami zawartymi w §4 niniejszego
Regulaminu.
§ 4. Sposób rozliczenia Akcji.
1. Przekazanie Uczestnikom bonów lub kart przedpłaconych SODEXO za udział w Akcji
będzie

realizowane

za

innowacyjne

działania

wspierające

sprzedaż

produktów

dystrybuowanych przez Mleczarnię Turek Sp. z o.o. pod warunkiem spełnienia poniższych
wymagań:
a/ jest to działanie wspierające sprzedaż, widoczność lub dystrybucję produktów
dystrybuowanych przez Mleczarnię Turek Sp. z o.o.;
b/ jest to działanie innowacyjne, nie będące konkursem targetowanym, dodatkową
ekspozycją ani zadaniem z celami dystrybucyjnymi wyznaczonymi przez dyrektorów
regionalnych lub przedstawicieli handlowych Mleczarni Turek sp. z o.o.;
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c/ działanie musi przynieść efekt w postaci zwiększenia wolumenu, widoczności lub
mieć efekt wizerunkowy dla produktów dystrybuowanych przez Mleczarnię Turek sp.
z o.o.;
d/ ocena efektywności działania należy do dyrektora regionalnego Mleczarni Turek sp.
z o.o.
§ 5. Sposób i termin przekazania nagród w ramach przeprowadzonych Akcji.
1. Bony lub karty przedpłacone SODEXO zostaną przekazane Uczestnikom po zakończeniu
Akcji tj. w terminie maksymalnie dwóch miesięcy po przekazaniu przez Dyrektorów Regionu
Mleczarni „Turek” wyników celem rozliczenia Akcji przez Organizatora.
2. Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na rzecz innej osoby trzeciej.
3. Dyrektorzy Regionalni lub przedstawiciele handlowi Mleczarni „Turek” zobowiązani się
niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania Bonów
dostarczyć SAVOIR GROUP Sp. z o.o. podpisane przez Uczestników Potwierdzenie odbioru
nagrody – bonu lub karty SODEXO pod rygorem odstąpienia przez SAVOIR GROUP Sp. z
o.o. z organizacji Akcji i obciążenia kosztami Mleczarni Turek.
3. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru bonów na protokole, którego wzór
został załączony do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1) w wersji papierowej lub
elektronicznej.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji powinny być́ składane Organizatorowi w formie
pisemnej, pod adresem wskazanym w § 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem
"Reklamacja", najpóźniej w terminie do 30 dnia od daty zakończenia Akcji u. Reklamacje
zgłoszone po tym terminie nie będą̨ rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji decyduje data
stempla pocztowego.
2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed upływem terminu
określonego w punkcie 1. niniejszego Regulaminu.
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3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej
dokładny adres oraz powód złożenia reklamacji.
4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Skrutacyjną w terminie 14 dni
roboczych od ich wpływu. O wynikach postepowania reklamacyjnego Komisja niezwłocznie
powiadomi osobę, która wniosła reklamację.
5. Decyzja Komisji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej
reklamacji wyczerpuje wewnętrzny tryb tego postępowania.
6. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo
do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
§ 7. Postanowienia końcowe.
1. Poprzez udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzane podanych przez niego
w związku z uczestnictwem w Akcji danych osobowych wyłącznie do celów związanych
z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Akcji w tym w celu doręczenia nagród,
przy zachowaniu zasad określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym RODO).

2. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Akcji jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
a uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
3. Uczestnik może zażądać od Organizatora usunięcia swoich danych osobowych, przy czym
żądanie takie musi być wyrażone w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora.
W takim wypadku, uczestnik zostaje wykluczony

z udziału w Akcji.

Cofnięcie zgody nie

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
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4. Niniejsza Akcja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest
"grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r. , poz. 27 tj. z późn. zm.).
5. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Organizatora oraz przekazywane drogą
elektroniczną są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie i wykorzystywanie dla celów
publicznych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora.
6. Nazwy firm, producentów i znaki towarowe zostały wykorzystane na stronach
Organizatora w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

Organizator
Załączniki:
1. Potwierdzenie odbioru nagrody – bonów lub kart SODEXO.
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