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REGULAMIN KONKURSU 

„Konkurs Sprzedażowy Marbet Bausystem” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu „Konkurs Sprzedażowy Marbet Bausystem”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest MARBET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Chochołowskiej 28, 

43-346 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000031899, posiadająca numer NIP: 5471941897, 

posiadająca numer REGON: 072722154, o kapitale zakładowym w wysokości 45.387.000,00 zł, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i 

podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje trzy następujące po sobie, pełne miesiące 

kalendarzowe obowiązywania Konkursu (zwane dalej „Edycjami” lub każda z osobna „Edycją”). 

1.5. Celem Konkursu jest promocja i zwiększenie sprzedaży produktów Organizatora. 

1.6. Zamierzeniem Organizatora ani celem Konkursu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym 

podmiotom oferującym produkty odpowiadające rodzajowo produktom objętym Konkursem 

(zwanych dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz 

warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych 

Podmiotów, które zamówi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego 

zakończeniu. 

1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć 

istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane 

z 3-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail, o którym 

mowa w punkcie 3.2.(c) Regulaminu, a także w siedzibie Organizatora. 

1.8. Konkurs obejmuje produkty z oferty Organizatora, tj. Ciepłą Belkę Montażową Marbet oraz 

elementy uzupełniające systemu Ciepłej Belki Montażowej, dostępne do sprzedaży w czasie 

trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami”). 

1.9. Udział w Konkursie biorą osoby, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, w 

tym zaakceptują jego postanowienia (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). 

II. UCZESTNICY 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla: 

(a) pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzących działalności 

gospodarczej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

w podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem Produktów Organizatora (partnerze handlowym 

Organizatora), które w ramach swoich obowiązków zamawiają Produkty Organizatora,  

(b) pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność 

gospodarczą, współpracujących z partnerem handlowym Organizatora na podstawie 

umowy o współpracy (B2B), które w ramach swoich obowiązków zamawiają Produkty 

Organizatora, 



2 
 

2.2. Osoba, o której mowa w punkcie 2.1.(a), bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą, o 

której mowa w punkcie 2.1.(b), zobowiązana do tego na podstawie stosownych postanowień 

umów, musi uzyskać zgodę swojego pracodawcy (podmiotu z którym współpracuje w ramach 

B2B) na wzięcie udziału w Konkursie. 

2.3. W Konkursie biorą udział tylko osoby, które otrzymały od przedstawicieli handlowych 

Organizatora (dalej jako „Przedstawiciele handlowi” lub „Przedstawiciel handlowy”) 

zaproszenie do udziału w Konkursie w wersji papierowej oraz spełniły inne warunki, o których 

mowa w Regulaminie. 

2.4. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne lecz 

niezbędne do udziału w nim. Co za tym idzie, brak podania danych osobowych uniemożliwi udział 

danej osoby w Konkursie.  

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin 

wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. 

III. PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

3.1. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która: 

(a) spełnia warunki, o których mowa w punkcie 2.1., z zastrzeżeniem punktu 2.2. i 2.5.,  

(b) otrzymała od Przedstawiciela handlowego zaproszenie do udziału w Konkursie w formie 

papierowej,  

(c) przystąpiła do udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia 

(zwanego dalej „Formularzem Zgłoszenia”) i przekazanie go Przedstawicielowi 

handlowemu. 

3.2. W Formularzu Zgłoszenia należy podać następujące dane:  

(a) imię i nazwisko, 

(b) numer telefonu komórkowego,  

(c) adres e-mail, 

(d) w przypadku osób, o których mowa w punkcie 2.1.(a) i (b), nazwę działalności 

gospodarczej oraz NIP osoby lub podmiotu, w którym Uczestnik jest zatrudniony (lub 

współpracuje w ramach B2B),  

(e) w przypadku osób, o których mowa w punkcie 2.1.(b), pełną nazwę prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz NIP. 

3.3. Wypełnienie i przekazanie Formularza Zgłoszenia oznacza zgodę na przystąpienie do Konkursu 

oraz akceptację Regulaminu. 

3.4. Osoba przystępująca do udziału w Konkursie ma obowiązek podania w Formularzu Zgłoszenia 

danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a Uczestnik ma obowiązek ich 

aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za podanie przez osobę przystępującą do udziału w Konkursie nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Przesłanie 

korespondencji z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Zgłoszenia lub w dalszym 

toku Konkursu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.  

3.5. Przystąpienie do Konkursu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej 

na adres e-mail Uczestnika podany Organizatorowi w Formularzu Zgłoszenia.  
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3.6. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie 

stosownej informacji do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: 

cbm@marbetbausystem.com 

3.7. Od momentu rezygnacji z udziału w Konkursie, Uczestnik nie może brać udziału w żadnej z Edycji 

odbywających się po dacie złożenia rezygnacji, chyba że ponownie przystąpi do Konkursu – przy 

czym w przypadku ponownego przystąpienia uczestniczy wyłącznie w Edycjach odbywających 

się od momentu ponownego przystąpienia do Konkursu. 

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

4.1. Od momentu przystąpienia do Konkursu Uczestnicy mogą brać udział w każdej z Edycji 

odbywających się w ramach Konkursu. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą 

o to, który z nich w danej Edycji zamówi Produkty Organizatora o najwyższej łącznej wartości 

netto. 

4.2. Przez zamówienia Produktów objętych Konkursem rozumie się zamówienia składane 

w imieniu i na rzecz partnerów handlowych Organizatora (podmiotów zatrudniających Uczestnika 

lub podmiotów, z którymi Uczestnik współpracuje w ramach B2B), które zostały zrealizowane, 

tj. w wyniku złożonego zamówienia podmiot zatrudniający Uczestnika lub podmiot, z którym 

Uczestnik współpracuje w ramach B2B, zakupił Produkty Organizatora. 

4.3. Warunkiem wejścia do rywalizacji konkursowej każdorazowo w danej Edycji jest zamówienie 

przez Uczestnika Produktów Organizatora o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 zł 

netto (próg wejścia do rywalizacji konkursowej w Edycji). 

4.4. Warunkiem uznania zamówienia za dokonane przez Uczestnika jest spełnienie następujących 

warunków: 

(a) Uczestnik zamówi Produkty w trakcie trwania danej Edycji (rozstrzygająca jest data na 

fakturze VAT wystawionej przez Organizatora). W przypadku, gdy termin zapłaty nie 

pokrywa się z Edycją, w której Produkt został zamówiony, wartość zamówionego Produktu 

zostanie zaliczona na poczet Edycji, w której Produkt został opłacony; 

(b) zamówione Produkty zostaną terminowo opłacone. Przez terminowe opłacenie Produktu 

rozumie się dokonanie przez podmiot, o którym mowa w punkcie 4.2., zapłaty w terminie 

wynikającym z faktury VAT (wskazanym na fakturze VAT jako termin płatności). 

Rozstrzygająca jest data wpłynięcia należności na konto Organizatora;  

(c) Produkt nie zostanie zwrócony; 

(d) Uczestnik przekaże Organizatorowi – w przypadku gdy w rywalizacji konkursowej biorą 

udział Uczestnicy zatrudnieni u tego samego partnera handlowego Organizatora lub 

współpracujący z tym samym partnerem handlowym Organizatora – deklarację o wartości 

dokonanych przez Uczestnika zamówień w ramach danej Edycji, według faktur VAT 

otrzymanych od Organizatora. Deklarację należy przesłać w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia Edycji na adres cbm@marbetbausystem.com Brak przesłania deklaracji w 

terminie lub przesłanie nieuzupełnionej deklaracji (pominięcie faktury VAT w deklaracji) 

spowoduje, że zamówienia (część zamówień wynikających z pominiętych faktur VAT) nie 

będą uwzględniane w rywalizacji konkursowej (nie będą uwzględniane przy określaniu 

wyników Edycji).  

4.5. Organizator ustali wyniki Konkursu na podstawie własnej dokumentacji sprzedażowej, w tym 

deklaracji, o których mowa w punkcie 4.4.(d). 

4.6. W terminie 14 dni od dnia zakończenia danej Edycji Organizator ustali wyniki tej Edycji, tj. 

sporządzi listę 30 Uczestników (zwycięzców Edycji), którzy najlepiej wykonali zadanie 

konkursowe w danej Edycji (w porządku malejącym), tj. zamówili Produkty Organizatora o 

najwyższej łącznej wartości netto. Zwycięzcy Edycji otrzymają Nagrodę, o której mowa w punkcie 
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5.2. Regulaminu. Uczestnicy, którzy nie znaleźli się w gronie 30 najlepszych Uczestników w danej 

Edycji (zwycięzców Edycji), nie otrzymają Nagrody, a dokonane przez nich w danej Edycji 

zamówienia Produktów nie będą uwzględniane przy ustaleniu wyników kolejnych Edycji. 

4.7. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte 

w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody do czasu 

wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 

V. NAGRODY W KONKURSIE 

5.1. Po zakończeniu każdej Edycji Konkursu Organizator wyłoni 30 Uczestników, tj. zwycięzców 

Edycji, którzy zamówili Produkty Organizatora o najwyższej łącznej wartości netto w danej Edycji. 

5.2. Nagrodą w Konkursie jest zasilenie (doładowanie) Karty Premiowej Sodexo (dalej jako 

„Nagroda”) Uczestnika, zgodnie z następującymi zasadami: Uczestnik otrzyma doładowanie 

Karty Premiowej Sodexo w wysokości 3% wartości netto zamówionych Produktów (w danej 

Edycji).  

5.3. Organizator poinformuje Uczestnika o otrzymaniu Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail 

przesłanej na adres wskazany w Formularzu Zgłoszenia w terminie do 7 dni od ustalenia wyników 

Edycji. 

5.4. Organizator przekaże Nagrodę tj. doładuje Kartę Premiową Sodexo w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu (danej Edycji).  

5.5. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osobę trzecią. 

5.6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na nagrody innego rodzaju. 

5.7. Nagrody zostaną wydane (przekazane) Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami 

podatkowymi. 

5.8. Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym, 10% podatkiem dochodowym obliczanym 

od ich wartości (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej 

(Nagrody) uzyskanej przez zwycięskiego Uczestnika. W związku z tym, Organizator wyda 

Nagrodę (doładowanie Karty Premiowej Sodexo) pomniejszoną o kwotę zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych należnego od tego Uczestnika. 

Organizator, jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranej, odprowadzi go do właściwego 

urzędu skarbowego (zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych).  

5.9. Otrzymanie Nagrody w ramach jednej Edycji Konkursu nie wyklucza możliwości uzyskania 

Nagród w pozostałych Edycjach, pod warunkiem spełnienia warunków określonych 

w Regulaminie. 

5.10. Organizator przekaże Uczestnikowi Kartę Premiową Sodexo (nośnik), na którą będzie 

przekazywana Nagroda, za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego, w momencie 

przystąpienia do Konkursu (tj. w momencie przekazania prawidłowo wypełnionego Formularza 

Zgłoszenia). Zasady korzystania z Karty Premiowej Sodexo reguluje Regulamin Użytkowania 

Kart Sodexo, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wydawcą Karty Premiowej 

Sodexo jest Alior Bank S.A., a posiadaczem jej jest Sodexo, które udostępnia Kartę 

Organizatorowi. Karta Premiowa Sodexo pozostaje własnością jej wydawcy. W przypadku 

zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej Sodexo oraz w razie ujawnienia 
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danych Karty osobie nieuprawnionej, Uczestnik zobowiązany jest postępować zgodnie z 

Regulaminem Użytkowania Karty Sodexo. 

 

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU 

6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora, tj.: MARBET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Chochołowskiej 28, 

43-346 Bielsko-Biała, w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

Konkursu, z dopiskiem „Konkurs  Sprzedażowy Marbet Bausystem – Reklamacja”. O zachowaniu 

terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora. 

6.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikowi 

Konkursu biorącemu udział w Konkursie. 

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, adres do 

korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania 

przez Organizatora, na podstawie niniejszego Regulaminu. 

6.5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w przedmiocie reklamacji listem poleconym 

wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

6.6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury 

reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

7.2. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 

w siedzibie Organizatora. Zasady Konkursu określa Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

7.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację 

postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 

7.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez MARBET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-

Białej przy ul. Chochołowskiej 28, 43-346 Bielsko-Biała, tel. 33/ 81 27 100 email: 

rodo@marbet.com.pl (administrator danych osobowych) w celu wzięcia udziału w Konkursie 

„Konkurs Sprzedażowy Marbet Bausystem”, w tym w szczególności w celu wydania Nagród i 

rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w przypadku zgody uczestnika w celu promocji, 

reklamy i marketingu produktów i usług MARBET sp. z o.o.  

7.5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Telefon 338127402 lub pod adresem: 

rodo@marbet.com.pl. lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem: RODO Uczestnikom 

Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych (po zakończeniu wszelkich ewentualnych roszczeń), 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych i uzyskania ich kopii, 
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e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f. .cofnięcia wrażonych zgód w dowolnym momencie. WAŻNE: W dowolnym momencie 

przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą 

przetwarzane do momentu cofnięcia zgody jak również materiały handlowe będą wysyłane do 

momentu wycofania zgody udzielonej w tym celu. Tylko niektóre dane Uczestnika są 

przetwarzamy na podstawie zgody. 

7.7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7.8. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także                          

w mediach) o wynikach Konkursu. 

7.9. Odbiorcami danych będą w szczególności upoważnienie pracownicy Organizatora oraz osoby, 

które zapoznają się z wynikami konkursu w ogólnodostępnych mediach jak np. strona Internetowa 

Organizatora. 

7.10. W zależności od celu przetwarzania dane Uczestników Konkursu mogą być również 

przekazywane:  

a. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, tj. dostawcom usług                    

w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, komunikacji 

marketingowej czy usług pocztowych– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z wytycznymi i Organizatora;  

b. podmiotom oferującym usługę kart podarunkowych, które są jedną z nagród w Konkursie; 

7.6. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie 

dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia konkursu. 

7.7. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest: 

a.  prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora, jakim jest możliwość przeprowadzenia 

Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (Ważne: Uczestnik 

ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych 

opartego na tej podstawie).; 

b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w odpowiednich przypadkach, np. działania 

promocyjne Organizatora); 

c. Jeżeli dane będą przetwarzane np. w związku z koniecznością realizacji obowiązków 

względem urzędu skarbowego, wówczas podstawa przetwarzania będzie przepis prawa 

zobowiązujący do podejmowania określonych czynności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

7.8. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby 

udziału w Konkursie „Konkurs Sprzedażowy Marbet Bausystem  ” udział Uczestnika w nim nie 

będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze 

marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach 

produktów (towarów lub usług). 

  

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
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