
 

REGULAMIN PROMOCJI 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Promocji, zwanej dalej „Promocją”, jest Extradom.pl Spółka z ograniczoną          

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 27-29, 50-123 Wrocław, wpisaną            
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej         
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem         
0000648746, Numer Identyfikacji Podatkowej: 8951718333, o kapitale zakładowym w wysokości         
708.150,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator jest wyłącznym podmiotem organizującym oraz finansującym niniejszą Promocję. 
3. Celem Promocji jest nagrodzenie 25 (dwudziestu pięciu) podmiotów, które w czasie trwania            

Promocji dokonały zakupu oferowanych w Serwisie www.extradom.pl projektów. 
4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w siedzibie Organizatora, a na życzenie Uczestnika –            

także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
§ 2 

Warunki uczestnictwa 
1. Udział w Promocji jest dobrowolny oraz bezpłatny. 
2. Promocja jest przeznaczona dla osób współpracujących z Extradom.pl Sp. z o.o. w zakresie             

zakupu i dystrybucji gotowych projektów domów, oferowanych przez serwis Extradom.pl. Sp. z            
o.o. pod adresem www.extradom.pl. 

3. Uczestnikiem Promocji może zostać: 
a) przedsiębiorstwo prowadzone w jednej z niżej wymienionych form: 

(i) jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, 
(ii) jako wspólnicy spółki cywilnej, 
(iii) w formie osobowych spółek prawa handlowego (tj. spółki jawnej, partnerskiej,          

komandytowej, komandytowo akcyjnej),  
(iv) w formie spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej), 

b) zamieszkałe lub posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) będące rezydentem podatkowym Rzeczpospolitej Polskiej, 
d) które zaakceptowało warunki niniejszej Promocji 

4. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba zatrudniona przez Extradom.pl Sp. z o.o. na             
podstawie umowy o pracę lub wykonująca pracę bądź świadcząca usługi na rzecz Organizatora             
na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o            
dzieło. Powyższe ograniczenie obejmuje także małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,         
powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającą w stosunku przysposobienia oraz             
ich małżonków, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobami, o których mowa w               
zdaniu poprzedzającym. 
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5. Osoba, która zgłosiła swój udział w Promocji, mimo niespełnienia przesłanek uprawniających           

do wzięcia udziału w Promocji, może zostać wyłączona z udziału w Promocji przez Komisję             
Konkursową. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji każdego potencjalnego uczestnika pod          
względem spełniania warunków uczestnictwa w Promocji. 

§ 3 
Komisja 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji, oceną Uczestników i wyborem Zwycięzców,         
przyznaniem i przekazaniem nagród czuwa Komisja powołana przez organizatora. 

2. Komisja jest trzyosobowa, a jej skład stanowią osoby wskazane przez Organizatora: 
a) Olimpia Radwan, 
b) Aleksandra Lenarczyk, 
c) Anna Orzechowska. 

3. Do kompetencji Komisji należy nadzór nad analizą wyników w celu wyłonienia Zwycięzców, jak             
również rozpatrzenie ewentualnych odwołań uczestników Promocji. 

§ 4 
Rozstrzygnięcie Promocji 

1. Promocja zostanie rozstrzygnięta przez Komisję w dniu 14 października 2019 r., o godzinie 15.00,             
poprzez sporządzenie listy rankingowej Uczestników Promocji wg kolejności zdobytych punktów. 

2. Ogłoszenie wyników Promocji nastąpi w siedzibie Organizatora. Organizator powiadomi         
indywidualnie każdego z Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez           
niego miejscu na liście rankingowej. 

3. Zwycięzcą Promocji może zostać podmiot, który spełni następujące kryteria: 
a) przez cały okres trwania Promocji był Uczestnikiem Promocji, 
b) został sklasyfikowany na liście rankingowej Uczestników Promocji na jednym z miejsc od 1 do              

25. 
4. Komisja przyzna każdemu Uczestnikowi jeden (1) punkt za każdy kupiony za pośrednictwem           

Serwisu www.extradom.pl lub działu Obsługi Klienta Biznesowego, w okresie trwania Promocji,           
gotowy projekt oferowany w Serwisie www.extradom.pl. Punkty przyznawane są wyłącznie za           
projekty kupione i niezwrócone do chwili rozstrzygnięcia Promocji. 

5. W przypadku, gdy kilku Uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, do puli punktów             
przyznanych Uczestnikowi zgodnie z § 4 ust. 4 powyżej, Komisja doliczy dodatkowe punkty             
za łączną wartość zakupionych projektów wyrażoną w polskich złotych, zaokrągloną w górę do            
pełnego złotego. Punkty za łączną wartość zakupionych projektów oblicza się zgodnie z zasadą,             
że jeden (1) polski złoty odpowiada jednemu (1) punktowi. 

6. Jeżeli mimo zastosowania zasad, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, nie będzie możliwe                
wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej puli Nagród, o zajęciu ostatniego miejsca na liście            
rankingowej premiującego do Nagrody zadecyduje losowanie spośród Uczestników, którzy         
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uzyskali taką samą liczbę punktów ustaloną zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej, premiującą do zajęcia                
ostatniego miejsca premiującego do Nagrody. 

§ 5 
Nagrody 

1. Nagrodą w Promocji jest zestaw wkrętaków SoftFinish electric firmy Wiha o wartości 200 zł każdy               
(„Nagroda”). 

2. Pula Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 25 (dwadzieścia pięć) sztuk. Każdy z              
Uczestników uprawniony jest tylko do jednej Nagrody. 

3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na rzecz innego uczestnika Promocji ani osoby              
trzeciej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przyznania Nagrody z przyczyn          
nieleżących po stronie Organizatora. 

5. W przypadku braku możliwości przyznania nagrody z przyczyn nieleżących po stronie           
Organizatora w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Promocji,            
Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora. Decyzję           
potwierdzającą pozbawienie prawa do Nagrody podejmuje Komisja. 

6. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Promocji Organizator uzyska informacje, że Zwycięzca nie            
spełniał warunków uczestnictwa w Promocji lub Nagroda została przyznana Uczestnikowi na           
podstawie nieprawdziwych danych, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu nagrody         
Organizatorowi. 

§ 6 
Odwołania 

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia odwołania dotyczącego liczby punktów przyznanych         
w ramach Promocji, jak również od decyzji Komisji o wykluczeniu Uczestnika z Promocji, jak             
również od decyzji Komisji odmawiającej prawa udziału w Promocji. 

2. Odwołanie pod rygorem nieważności, należy złożyć bezpośrednio do Komisji, na adres siedziby           
Organizatora, w formie pisemnej, przesyłką poleconą w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od             
daty ogłoszenia przez Organizatora wyników Promocji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej           
na adres kontakt@extradom.pl. 

3. W przypadku odwołania złożonego za pośrednictwem przesyłki poleconej o zachowaniu terminu           
do złożenia odwołania decyduje data stempla pocztowego. Odwołania złożone po powyższym           
terminie lub/i w inny sposób sprzeczny z zdaniem poprzednim, nie będą rozpatrywane. 

4. Rozstrzygnięcie w sprawach zasadności odwołania i sposobu jego załatwienia podejmuje          
Komisja. Komisja poinformuje o treści swojego rozstrzygnięcia uczestnika zgłaszającego         
odwołanie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania odwołania, w takiej formie,              
w jakiej złożono odwołanie. 

§ 7 
Opodatkowanie nagród 
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Nagrody uzyskiwane przez Uczestników w związku z prowadzoną przez nich działalnością           
gospodarczą stanowią przychód tych Uczestników z ich działalności gospodarczej, który należy           
doliczyć do pozostałych przychodów i opodatkować podatkiem dochodowym. Tym samym          
przychód ten winien być opodatkowany samodzielnie przez Uczestników stosownie do          
obowiązującej je formy opodatkowania. Przed wydaniem nagrody Uczestnicy mogą być          
zobowiązani do dostarczenia potwierdzenia, że nagrody uzyskiwane są w związku z prowadzoną            
przez nie działalnością gospodarczą. 

§ 8 
Dane osobowe 

1. Organizator szanuje prawo Uczestników Promocji do prywatności i będzie przetwarzać dane           
osobowe Uczestników w taki sposób, w jaki wymagają tego właściwe przepisy prawa dotyczące             
ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach. W szczególności            
Organizator stosuje się do wymogów 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) (dalej nazywane          
„Rozporządzeniem” lub „RODO”) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1). 

5. Organizator współpracuje z zaufanymi partnerami, np. z dostawcami oprogramowania         
(„Partnerzy”). 

6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu wykonania obowiązków Organizatora z tytułu            
Promocji, a także wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych (np.          
podatkowych, rachunkowych) oraz w innych uzasadnionych interesach. 

7. Cele, dla których będą przetwarzane dane osobowe Uczestników, są następujące: 
a) przeprowadzenie Promocji; 
b) podatkowe, prawne lub rachunkowe; 
c) badanie efektywności działań marketingowych i polepszania ich jakości; 
d) cele związane z rozliczalnością, zgodnie z wymogami RODO. 

8. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można wyrazić np. poprzez jego           
przesłanie na adres siedziby Organizatora. 

9. Wszystkie przekazywane informacje są przechowywane przez Organizatora na bezpiecznych         
serwerach Organizatora lub zaufanych Partnerów. 

10. Organizator stosuje adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby          
zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem,         
przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji ww.            
celów. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być           
wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub            
obowiązki prawne. 
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12. Jeżeli dane osobowe Uczestników nie będą dłużej niezbędne Organizatorowi do wykonania ww.            

celów bądź spełnienia obowiązków prawnych, Organizator niezwłocznie usunie je lub          
zanonimizuje. 

13. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się skontaktować z Organizatorem, Organizator będzie przechowywał          
korespondencję tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych           
z rozliczalnością. 

14. Organizator co do zasady nie udostępnia danych osobowych Uczestników na zewnątrz.           
Wyjątkiem będą zaufani Partnerzy, którzy pomagają Organizatorowi w prowadzeniu działalności          
gospodarczej. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych           
informacji na temat Uczestników, wówczas przetwarzają je imieniu Organizatora: 
a) zewnętrzni dostawcy usług, którzy wspierają Organizatora w przeprowadzeniu Promocji; 
b) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają Organizatorowi narzędzia do komunikacji         

wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi; 
c) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają Organizatorowi narzędzia do analizy danych; 
d) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają Organizatorowi narzędzia do marketingu         

email oraz pomagają zarządzać komunikacją email; 
e) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają Organizatorowi narzędzia do śledzenia         

i raportowania błędów w systemie; 
f) profesjonalni doradcy w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach. 

15. Dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane poza Europejski Obszar          
Gospodarczy i Szwajcarię do krajów takich, jak Stany Zjednoczone, czy Kanada. Jeżeli            
Organizator udostępni dane poza obszar EOG, zapewni odpowiedni poziom ochrony danych i            
oprze się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych takich, jak standardowe           
klauzule umowne UE lub Tarcza prywatności (Privacy Shield). 

16. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych           
w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. 

17. W zależności od miejsca zamieszkania, Uczestnikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa          
dotyczące prywatności. Na podstawie praw Unii Europejskiej Uczestnicy mają m.in. poniższe           
prawa: 
a) dostępu do swoich danych; 
b) żądania ich usunięcia; 
c) poprawiania tych danych; 
d) ograniczenia przetwarzania danych; 
e) przeniesienia danych do innego podmiotu; 
f) złożenia skargi do organu ochrony danych. 

18. Prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa, np. prawo do usunięcia danych może              
być ograniczone w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się             
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa           
państwa członkowskiego, któremu podlega Organizator. 
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19. Podanie Organizatorowi jakichkolwiek danych osobowych przez Uczestnika jest zawsze         

dobrowolne, niemniej jednak w pewnych wypadkach może być konieczne dla przeprowadzenia           
Promocji i/lub otrzymania Nagrody. 

§ 9 
Czas trwania Promocji 

Promocja rozpoczyna się o godzinie 10.00 w dniu 17 września 2019 r., a kończy się o godzinie                 
10.00 w dniu 30 września 2019 r. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego          
oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego czy gry na automatach w             
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847                  
ze zm.). 
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