Regulamin Promocji „Sprzedajemy z Premią”
Na skróty
W ramach tej promocji możesz otrzymać kod promocyjny uprawniający do środków o łącznej wartości 1.000 zł do
wykorzystania na promocję ogłoszeń w serwisie Sprzedajemy.pl.

Informacje ogólne
§ 1.
1. Ten regulamin określa warunki Promocji „Sprzedajemy z Premią” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Sprzedajemy.pl Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-333, ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000356639, REGON: 021269326, NIP: 895-197-33-96, o kapitale
zakładowym w wysokości 325.350,00 zł, opłaconym w całości. (dalej jako: „Organizator” lub „my”)
3. Partnerem Promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, zarejestrowany w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723,
NIP 8960005673, kapitał zakładowy i wpłacony 1 021 893 140 zł. (dalej jako „Bank”).
4. Promocja polega na możliwości uzyskania Kodu Promocyjnego, uprawniającego do zasilenia Konta PRO/SKLEP w serwisie
Sprzedajemy.pl środkami na promocje ogłoszeń w kwocie 1000 zł („Nagroda”).
5. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://sprzedajemy.pl/regulamin-sprzedajemy-z-premia
oraz na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.santander.pl/ws-sprzedajemy-z-premia, a także na infolinii
i w oddziałach Banku.
6. Sprzedajemy.pl to serwis internetowy będący ogólnopolską platformą handlową („Serwis”). Zasady wykorzystania Kodów
promocyjnych, rejestracji w Serwisie, logowania i inne są opisane w Regulaminie Serwisu Sprzedajemy.pl dostępnym pod adresem
https://sprzedajemy.pl/regulamin.
7. Konto PRO/SKLEP to konto w serwisie Sprzedajemy.pl o rozszerzonej funkcjonalności, utworzone przez przedsiębiorcę poprzez
rejestrację oraz dokonanie opłaty za wybrany pakiet. Regulamin Konta PRO/SKLEP dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: sprzedajemy.pl/regulamin-pro. Opłaty z tytułu posiadania Konta PRO/SKLEP określa cennik dostępny
pod adresem: https://sprzedajemy.pl/cennikPRO.
8. Formularz Promocyjny jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem www.santander.pl/ws-sprzedajemy-z-premia.
Czas Promocji
§ 2.
1. Okres przystąpienia do Promocji – od 05.11.2020 r. do 31.03.2021 r.
2. Za przystąpienie do promocji organizator przyjmuje dzień, w którym uczestnik promocji („Uczestnik”) spełni warunki przystąpienia do
promocji opisane w §3 i wpisze Kod promocyjny w odpowiednim polu po zalogowaniu do aktywnego konta biznesowego w serwisie
Sprzedajemy.pl.
3. Okres trwania Promocji wynosi 10 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, pod warunkiem posiadania Konta PRO/SKLEP w
serwisie Sprzedajemy.pl w tym okresie oraz spełnienia innych warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji.
Przystąpienie do Promocji
§ 3.
1.

Uczestnikiem Promocji możesz zostać, jeżeli jesteś pełnoletnim rezydentem Polski i posiadasz ważny polski dowód osobisty oraz
jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

2.

W Promocji możesz wziąć udział tylko raz bez względu na liczbę kont założonych w serwisie Sprzedajemy.pl oraz liczby
posiadanych rachunków w Banku.

3.

Uczestnikiem Promocji nie może być konsument w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

4.

Regulamin Promocji zaakceptujesz w ramach Formularza Promocyjnego, dostępnego na stronie internetowej Banku pod adresem
[link]. Kod Promocyjny otrzymasz bezpośrednio po wysłaniu Formularza Promocyjnego. Wyświetli się on na ekranie po akceptacji
Formularza Promocyjnego. Otrzymasz go także w e-mailu na adres wskazany w Formularzu Promocyjnym.
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5.

Aby przystąpić do Promocji, należy w okresie przystąpienia do Promocji spełnić warunki Uczestnictwa opisane w punktach 1.-4.
powyżej oraz w punktach od a) do f) poniżej:
a)

W dniu startu promocji jesteś firmowym klientem Banku, tzn. posiadasz firmowy rachunek rozliczeniowy
albo
w okresie przystąpienia do promocji założysz w Banku Konto Firmowe Godne Polecenia albo Konto Firmowe Godne Polecenia
Premium.

b)

Posiadasz wyrażone w Banku zgody na kontakt elektroniczny oraz telefoniczny w celach marketingowych.

c)

Wypełnisz i wyślesz Formularz Promocyjny, dostępny na stronie internetowej Banku [link].

d)

W Formularzu Promocyjnym wyrazisz zgodę na ujawnienie Organizatorowi przez Bank informacji objętych tajemnicą bankową
oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Promocji.

e)

Posiadasz w dniu startu promocji w serwisie Sprzedajemy.pl Konto PRO/SKLEP,
albo
w okresie przystąpienia do promocji założysz w serwisie Sprzedajemy.pl Konto PRO/SKLEP przez stronę internetową
Organizatora https://sprzedajemy.pl/konto-dla-firm.

f)

Kod Promocyjny wykorzystasz po zalogowaniu na swoje Konto PRO/SKLEP w serwisie Sprzedajemy.pl w okresie
przystąpienia do promocji.
Nagrody
§ 4.

1.

Nagrodą w Promocji jest zasilenie Konta PRO/SKLEP w serwisie Sprzedajemy.pl środkami o łącznej wartości 1.000 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych) brutto („Nagroda”) na podstawie Kodu promocyjnego.

2.

Środki w ramach Nagrody będą wypłacane przez Organizatora bezpośrednio na Konto PRO/SKLEP Uczestnika w Serwisie.

3.

Nie ma możliwości wymiany Nagrody na gotówkę.
Zasady Promocji
§ 5.

1.

Kod promocyjny otrzymasz po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Promocyjnego. Wyświetli się on na ekranie po akceptacji
Regulaminu Promocji.

2.

Kod Promocyjny wpiszesz w serwisie Sprzedajemy.pl:
a)

jeżeli posiadasz już Konto PRO/SKLEP – w panelu użytkownika serwisu,

b)

jeżeli w ramach Promocji zakładasz Konto PRO/SKLEP – w panelu użytkownika serwisu, po rejestracji.

3.

Na wykorzystanie Kodu Promocyjnego masz czas do końca Okresu przystąpienia do Promocji, czyli 31.03.2021 r.

4.

Środki w ramach Nagrody będą wypłacane na następujących warunkach:
a)

Konto PRO/SKLEP w serwisie Sprzedajemy.pl zostanie zasilone w 10 równych ratach, co miesiąc po 100 zł (słownie: sto
złotych) brutto.

b)

Pierwsza wypłata nastąpi do 3 dni roboczych po wykorzystaniu Kodu Promocyjnego w serwisie Organizatora. Każda
kolejna wypłata nastąpi do końca kolejnego miesiąca.

Przykład: Wpisujesz Kod Promocyjny w serwisie Sprzedajemy.pl w dniu 1 grudnia 2020 r. Pierwszą wypłatę otrzymasz do 4 grudnia 2020r.
Drugą wypłatę otrzymasz do końca stycznia 2021 roku, każdą kolejną do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.
c)

Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie łącznie następujących warunków:
i.

5.

Utrzymanie po okresie 3 pierwszych miesięcy posiadania Konta PRO/SKLEP (okresie próbnym) przez cały
okres wypłaty Nagrody ciągłości opłacania abonamentu Konta PRO/ SKLEP;

ii.

Utrzymanie Konta PRO/ SKLEP przez cały okres wypłaty Nagrody ;

iii.

Utrzymanie aktywnych zgód na ujawnienie Organizatorowi przez Bank informacji objętych tajemnicą
bankową oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Promocji, w tym innych zgód o ile zostały
wyrażone w ramach Promocji.

d)

Odwołanie zgód wskazanych w pkt c) iii. oznacza rezygnację z uczestnictwa w Promocji.

e)

Środki z Nagrody ważne są bezterminowo pod warunkiem utrzymania ciągłości opłacania abonamentu Konta
PRO/SKLEP.

f)

Środki z Nagrody nie mogą być przekazane na inne konto Użytkownika Serwisu (Definicja Użytkownika Serwisu zgodnie
z regulaminem serwisu dostępnym na stronie https://sprzedajemy.pl/regulamin). Nie mogą być też przekazane na konto
innego użytkownika Serwisu – osoby trzeciej niebędącej Uczestnikiem Promocji.

Uczestnik Promocji może połączyć Promocję z innymi promocjami Organizatora lub Banku, jeżeli warunki tych promocji spełnią
kryteria pozwalające na powyższe połączenie.

UWAGA! Zanim przystąpisz do innych promocji Organizatora lub Banku zapoznaj się z ich regulaminem.
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Reklamacje
§ 6.
1.

Podmiotem odpowiedzialnym za serwis Sprzedajemy.pl jest wyłącznie Organizator.

2.

Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Promocji, w tym dostarczenia, działania Kodów Promocyjnych i wypłat Nagrody
złożysz do Sprzedajemy.pl w formie pisemnej. Masz na to w terminie 14 dni od zdarzenia będącego podstawą reklamacji:
a)

mailowo na adres: partnerzy@sprzedajemy.pl

b)

faxem na numer 71 348 39 30

c)

listem poleconym na adres Spółki.

3.

Reklamacja powinna zawierać: Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres e-mail konta w serwisie Sprzedajemy.pl, adres
korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji.

4.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Cię mailem lub listem poleconym w terminie 30 dni.

5.

W procesie rozpatrywania reklamacji Organizator może poprosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty. Czas rozpatrywania
reklamacji może się w takim przypadku wydłużyć do 60 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia. Serwis poinformuje Uczestnika
o przyczynach opóźnienia.

6.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie Umowy o rachunek firmowy powinny być składane do Banku
na zasadach określonych w odpowiednich umowach lub regulaminach. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i
rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku: https://santander.pl/informacje-obanku/reklamacje.html#tab_jak_zglosic_reklamacje
Dane osobowe
§ 7.

1.
2.

Bank oraz Organizator w ramach realizacji Promocji stanowią odrębnych i niezależnych administratorów danych osobowych
Uczestników Promocji.
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Promocji oraz w zgodzie z jego
regulaminem.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Promocji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania
danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych są w szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych znajdującej się na stronie Banku
www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html
oraz
na
stronie
Organizatora
https://sprzedajemy.pl/polityka-prywatnosci.

4.

Organizator oraz Bank, jako odrębni administratorzy danych, zapewniają bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych Uczestników, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją
Promocji.
Informacje dodatkowe
§ 8.

1. Niniejszy regulamin promocji będzie dostępny na stronie promocyjnej Organizatora pod adresem https://sprzedajemy.pl/regulaminsprzedajemy-z-premia, na stronie promocyjnej Banku pod adresem https://www.santander.pl/ws-sprzedajemy-z-premia, w
oddziałach Banku, na infolinii Banku pod numerem 1 9999 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
2. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania promocji.
4. Wartość Nagrody (określonej w par.4 Regulaminu) otrzymanej przez Uczestnika w ramach Promocji, stanowi dla niego przychód z
działalności gospodarczej. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia należnego podatku z tego tytułu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika z Promocji, gdy:
a) Zajdzie podejrzenie oszustwa,
b) Uczestnik zarejestruje konto z użyciem adresu numeru telefonu lub NIP-u, które są już powiązane z innym kontem w Serwisie,
które nie spełnia warunków uczestnictwa,
c) Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Kont PRO/Sklepów lub Regulaminu Serwisu.
6. Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem za pomocą adresu e-mail lub przy użyciu numeru telefonu wskazanego w
Formularzu Promocyjnym.
7. Konto firmowe w Santander Bank Polska – dowolny rachunek rozliczeniowy (firmowy) prowadzony przez Bank na rzecz Uczestnika.
8. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie Promocji będą miały zastosowanie: REGULAMIN SPRZEDAJEMY.PL,
Regulamin Kont PRO/SKLEP. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje Banku dotyczące produktów lub usług
Banku objętych niniejszym Regulaminem Promocji dostępne na stronie www.santander.pl.
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