Regulamin Programu ADOB BENEFIT

BENEFIT

§ I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Programu Premiowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres
i warunki uczestnictwa w Programie Premiowym „ADOB BENEFIT” zwanym dalej: „Programem”.
2. Zasady prowadzenia Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno
-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorem Programu jest agencja Aleksander Maślak, zwana dalej: „Organizatorem”, z siedzibą
w Poznaniu (60-864), ul. Jeżycka 15/4, NIP: 778 016 34 30; REGON: 630203190, działająca na zlecenie
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Consultingowego ADOB Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kołodzieja 11, Poznań (61-070),
wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00002922205, NIP: 782 241 13 42, zwanego dalej „Zleceniodawcą” lub „ADOB”.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w Programie w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
5. Fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp.k.
6. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Program jest przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej.
8. Czas trwania Programu jest określony. Data rozpoczęcia Programu zostaje ustalona na dzień 1 stycznia
2015 r. Data zakończenia Programu zostaje ustalona na dzień 31 stycznia 2017 r.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Programu. W takim przypadku data
wcześniejszego zakończenia zostanie podana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp.k. i zakomunikowana Uczestnikom Programu stosownie do postanowień Regulaminu.

§ II. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu oraz wszelkiej korespondencji i informacji związanych z Programem,
o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe terminy pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
1. ADOB – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp.k.
2. Program – Program Lojalnościowy „ADOB BENEFIT”.
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3. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Programie zgodnie z warunkami Regulaminu, spełniająca jeden z następujących warunków:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, czy też niemająca
osobowości prawnej jednostka organizacyjna, która w swoim imieniu może zaciągać zobowiązania,
a także spółka cywilna, których główne źródło dochodów stanowi prowadzenie gospodarstwa rolnego.
b) osoba zatrudniona w gospodarstwie rolnym, która odpowiada za zamawianie produktów ADOB.
c) w Programie ADOB BENEFIT nie mogą brać udziału uczestnicy Programu BeneFito.
4. Numer Klienta ADOB – przyznany przez ADOB wewnętrzny numer identyfikacyjny w rejestrze partnerów
handlowych.
5. Strona Internetowa – strona internetowa Programu zamieszczona pod adresem: www.adobbenefit.com.pl.
6. Przystąpienie do Programu – moment, w którym Organizator zarejestruje Uczestnika w systemie
obsługującym Program.
7. Formularz Zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia udziału w Programie dostarczony wraz z Pakietem
Startowym. Wypełniony i podpisany przez Uczestnika jest dowodem zgody Uczestnika na udział
w Programie na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
8. Pakiet Startowy – zestaw informacyjny przekazywany Uczestnikom Programu, w momencie Przystąpienia do Programu.
9. Indywidualne Konto Punktowe – konto, które jest przypisane do Uczestnika i na którym rejestrowane są Punkty w Programie.
10. Login – identyfikator Uczestnika Programu przypisany do Indywidualnego Konta Punktowego, jednoznacznie identyfikujący Uczestnika Programu w systemie obsługującym Program. Login może być używany
jedynie przez osobę, której dane zapisane są w Formularzu Zgłoszeniowym Programu.
11. Lista Nagród – zestawienie dostępnych w danym momencie Nagród.
12. Nagroda – towar, usługa lub inna korzyść, którą Uczestnik otrzymuje w zamian za wyznaczoną ilość
Punktów, pobranych z jego Indywidualnego Konta Punktowego.
13. Nagradzanie – przyznanie Uczestnikowi Nagrody, którą wybrał z Listy Nagród w zamian za odpowiadającą danej Nagrodzie ilość Punktów pobranych z Indywidualnego Konta Punktowego Uczestnika.
14. Punkty – jednostki przyznawane przez Organizatora za zakup Produktów według zasad określonych
w Regulaminie i stosownie do ustaleń opisanych każdorazowo dla każdej Akcji Specjalnej,
komunikowane na Stronie Internetowej i naliczane na Indywidualnym Koncie Punktowym.
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15. Produkty – produkty ADOB przeznaczone do sprzedaży, biorące udział w Programie Lojalnościowym
1. Basfoliar® 2.0 36 Extra
2. Basfoliar® 2.0 12-4-6+S
3. Basfoliar® 2.0 34
4. Basfoliar® 2.0 6-12-6
5. ADOB® 2.0 Mn
6. ADOB® 2.0 Cu-IDHA
7. ADOB® 2.0 Mo
8. ADOB® Bor
9. ADOB® PK
10. ADOB® Nasiona
11. ADOB® Mikro
12. ADOB® Cu IDHA
13. ADOB® Fe IDHA
14. ADOB® Mn IDHA
15. ADOB® Zn IDHA
16. Solubor® DF
17. ADOB® Siarka
18. ADOB® mikro rzepak
19. ADOB® mikro zboże
20. ADOB® ProFit 4+12+38+mikro
21. ADOB® ProFit 10+40+8+mikro
22. ADOB® ProFit 18+18+18+mikro
23. ADOB® ProFit 25+8+8+mikro
16. Akcja Specjalna – ogłoszona na Stronie Internetowej i funkcjonująca w ramach Programu akcja
promocyjna, skierowana do wszystkich lub wybranych Uczestników Programu.

§ III. Uczestnicy Programu
1. Uczestnikiem Programu może stać się wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, zamieszkała
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca działalność rolniczą lub osoba zatrudniona w gospodarstwie rolnym, posiadająca zgodę pracodawcy.
2. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
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§ IV. Czas trwania Programu
1. Program prowadzony jest od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.

§ V. Przystąpienie do Programu
1. Warunkiem udziału w Programie jest prawidłowe (czytelne i zgodne z prawdą) wypełnienie, podpisanie i przekazanie Organizatorowi przez osobę uprawnioną do wzięcia udziału w Programie Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego m.in. zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora i Zleceniodawcę w celu prawidłowej realizacji Programu.
2. W przypadku osób wymienionych w § II pkt. 3. b warunkiem udziału w Programie jest dodatkowe wyrażenie zgody przez pracodawcę.
3. Formularze Zgłoszeniowe będą wraz z niniejszym Regulaminem, dostarczone za pośrednictwem
Przedstawicieli Handlowych Zleceniodawcy. Wypełniony, podpisany i zamknięty w zaklejonej kopercie
Formularz Zgłoszeniowy należy przekazać Przedstawicielowi Handlowemu w celu dostarczenia do Organizatora Programu. Formularz zgłoszeniowy można pobrać także ze Strony Internetowej Programu.
Podpisany dokument należy przesłać na adres Organizatora.
4. Podpisanie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego oznacza jego zgodę na zasady określone
w niniejszym Regulaminie.
5. Po dokonaniu przez Uczestnika czynności określonych powyżej niniejszego Punktu, w ciągu 7 dni
od daty dostarczenia do Organizatora poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz pozytywnej weryfikacji Uczestnika w Programie, na adres e-mail, podany przez Uczestnika
w Formularzu Zgłoszeniowym, zostanie przesłana wiadomość, zawierająca Login i hasło, umożliwiające aktywny dostęp do Indywidualnego Konta Punktowego na Stronie Internetowej Programu.
6. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę pierwszego, poprawnego logowania na Stronie
Internetowej Programu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i prawidłowość funkcjonowania sposobu
przekazania Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za zgłoszenia zagubione w trakcie przekazywania ich do Organizatora.

www.adob.com.pl

Regulamin Programu ADOB BENEFIT

BENEFIT

§ VI. Akcje Specjalne
1. Akcje Specjalne stanowią dodatkowy Program promocyjny o ograniczonym czasie trwania, nie dłuższym
niż czas trwania Programu.
2. Akcje Specjalne mogą być skierowane do wszystkich Uczestników Programu lub do wybranych
Uczestników w oparciu o kryteria uznaniowe przyjęte przez Organizatora.
3. Uczestnikom, którym Organizator nie przyzna prawa uczestnictwa w danej Akcji Specjalnej, nie przysługuje prawo reklamacji z tego tytułu.
4. Warunki udziału w Akcji Specjalnej, w szczególności wskazanie Uczestników uprawnionych do udziału
w Akcji Specjalnej, zasady zdobywania Punktów w Akcji Specjalnej, określenie Produktów objętych
Akcją Specjalną, liczba Punktów przysługująca za zakup Produktów, określać będzie odrębny regulamin
lub zasady Akcji Specjalnej, niesprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§VII. Przyznawanie Punktów
1. Punkty w Programie uzyskuje się poprzez zakup w terminie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2016 r. produktów ADOB przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w §.II pkt 16 zwanych dalej „Produktami”.
2. Aby uzyskać Punkty należy:
a) dokonać transakcji polegającej na zakupie Produktów.
b) zalogować się na Stronie Internetowej Programu przy pomocy Loginu i hasła Uczestnika.
c) zarejestrować w ramach Indywidualnego Konta Punktowego transakcję, powstałą w wyniku zakupu
Produktów, zgodnie z zamieszczonymi na Stronie Internetowej wskazówkami, tak aby zawarte były
następujące dane: numer dokumentu (faktury) zawartej transakcji, wartość netto transakcji, wynikającej
z zakupu Produktów oraz datę wystawienia dokumentu (faktury).
d) przesłać kserokopię dokumentu (faktury), potwierdzającego dokonanie transakcji faksem,mailem (jako
skan), listem na adres Organizatora lub przekazać Przedstawicielowi Handlowemu ADOB w celu dostarczenia do Organizatora. Kserokopia dokumentu (faktury) powinna dotrzeć do Organizatora w terminie
do 30 dni od daty jej wystawienia.
3. Punkty zostaną naliczone na Indywidualne Konto Punktowe dopiero po pozytywnej weryfikacji wyżej
opisanego dokumentu przesłanego do Organizatora. Logując się na Stronie Internetowej, Uczestnik
może sprawdzić status weryfikacji przesłanego dokumentu (faktury).
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4. Punkty przyznawane będą według następującej zasady: za każde 1 zł netto z każdej wprowadzonej
do Programu poprzez Stronę Internetową transakcji, wynikającej z zakupu Produktów oraz zweryfikowanej przez Organizatora na podstawie przesłanego dokumentu, Uczestnik otrzymuje 0,5 Punktu.
5. Punkty mogą być również naliczane w przypadku korekt stanu Indywidualnego Konta Punktowego,
wprowadzanych przez Organizatora na wniosek Uczestnika Programu, zgłoszonych w trybie opisanym
w § IX, w sytuacji błędnego wprowadzenia kwoty transakcji przez Uczestnika lub negatywnej pierwszej
weryfikacji przesłanego przez Uczestnika dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji.
6. Otwarcie Indywidualnego Konta Punktowego następuje po pierwszym zalogowaniu się do systemu.

§ VIII. Odejmowanie i anulowanie Punktów
1. Uczestnik Programu otrzymuje Punkty ujemne, zmniejszające liczbę Punktów na Indywidualnym Koncie Punktowym w wypadku:
a) stwierdzenia zwrotu towaru, za zakup którego zostały przyznane Punkty – w liczbie Punków pierwotnie przyznanych.
b) korekt stanu Indywidualnego Konta Punktowego wprowadzanych przez Organizatora w sytuacji
błędnego naliczenia Punktów w pierwszym rozliczeniu.
2. Mogą zostać anulowane:
a) Punkty niewykorzystane do momentu wykluczenia Uczestnika Programu z udziału w Programie.
b) Punkty niewykorzystane do dnia złożenia rezygnacji przez Uczestnika Programu.
c) Punkty pozostające na Indywidualnych Kontach Uczestników po zakończeniu Programu przez okres
dłuższy niż podany przez Organizatora razem z komunikatem o zakończeniu Programu.
3. Anulowanie Punktów nie rodzi po stronie Uczestnika Programu, którego Punkty zostały anulowane,
żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Organizatora.

§ IX. Reklamacje Punktów
1. W celu złożenia reklamacji w zakresie liczby Punktów na Indywidualnym Koncie Punktowym lub weryfikacji przesłanego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem niezwłocznie po zauważeniu nieprawidłowości, jednak nie później niż
30 dni po zakończeniu Programu i w razie potrzeby, na jego prośbę udokumentować reklamowaną
transakcję (w tym przesłać dokument – fakturę, faksem lub jej skan na maila).
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2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia.
3. Orzeczenie wydane przez Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczne.

§ X. Nagrody
1. Uczestnik Programu może na zasadach opisanych w Regulaminie zamienić Punkty zgromadzone
na Indywidualnym Koncie Punktowym na Nagrody.
2. Uczestnik Programu dysponuje Punktami jedynie w zakresie ich wymiany na Nagrody. Punkty nie mogą
być przekazywane innym Uczestnikom Programu i osobom trzecim. Punkty nie mogą być wymienione
na ekwiwalent pieniężny nawet w przypadku chwilowej lub stałej niedostępności niektórych nagród.
3. Aktualna Lista Nagród oferowanych w ramach Programu dostępna jest na Stronie Internetowej Programu.
4. Organizator nie gwarantuje stałej dostępności Nagród określonych w Regulaminie i prezentowanych na
Stronie Internetowej Programu. W przypadku braku dostępności Nagrody zamówionej przez Uczestnika
Programu lub braku możliwości realizacji zamówienia Nagrody, Organizator poinformuje o tym
Uczestnika Programu i uzna jego Indywidualne Konto Punktowe wartością Punktów przeznaczonych
na zakup Nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji listy Nagród Programu w każdym czasie, w tym
usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany rodzajów i wartości Punktowych
Nagród bez podania przyczyny.
6. Organizator może podjąć współpracę z innymi podmiotami w celu wspólnego oferowania Nagród
Uczestnikom Programu lub w celu realizacji zamówień Nagród, z czym może być związana konieczność przekazania danych osobowych Uczestnika Programu osobom trzecim.
7. Nowe Nagrody oraz zasady korzystania z nich będą każdorazowo publikowane na Stronie Internetowej
Programu.
8. Zdjęcia i opisy Nagród przedstawionych na Stronie Internetowej Programu mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą odbiegać od wyglądu i cech użytkowych rzeczywistych Nagród.
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§ XI. Wymiana Punktów na Nagrody
1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na Nagrody wybrane z aktualnej Listy Nagród pod
warunkiem, że uwidoczniona na Stronie Internetowej Programu Nagroda jest w chwili wymiany dostępna.
2. Uczestnik może zamówić Nagrodę wyłącznie, gdy stan jego Indywidualnego Konta Punktowego pozwala
na dokonanie takiego zamówienia.
3. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie salda Indywidualnego Konta Punktowego Uczestnika
o liczbę Punktów przypisaną do danej Nagrody, zgodnie z informacją widoczną na Stronie Internetowej Programu. Obniżenie salda Indywidualnego Konta Punktowego Uczestnika następuje w chwili
zlecenia wymiany Punktów na wskazane Nagrody.
4. Zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę można dokonać na Stronie Internetowej Programu, zgodnie
z zamieszczonymi na niej wskazówkami.
5. Zlecenie wymiany Punktów na Nagrodę nie może zostać zmienione ani anulowane przez Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zleconej przez Uczestnika wymiany Punktów
na Nagrodę w sytuacji, gdy po zleceniu wymiany Punktów na Nagrodę, przed realizacją tego zlecenia, saldo
Indywidualnego Konta Punktowego Uczestnika osiągnie wartość ujemną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zleconej przez Uczestnika wymiany Punktów
na Nagrodę w sytuacji, gdy po zleceniu wymiany Punktów na wskazaną Nagrodę okaże się ona niedostępna
dla Organizatora.
8. W wypadku anulowania wymiany Punktów na Nagrodę, Organizator zwraca na Indywidualne Konto
Punktowe Uczestnika Punkty odjęte w chwili zlecenia wymiany przez Uczestnika.

§ XII. Wydawanie nagród
1. Organizator dostarcza lub umożliwia odbiór Nagrody w terminie do 30 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę.
2. Nagroda może być odebrana wyłącznie przez Uczestnika lub osobę do tego przez Uczestnika pisemnie
upoważnioną.
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3. Koszty dostarczenia Nagród ponosi Organizator.
4. Zamówione Nagrody dostarczane są na adres korespondencyjny, jedynie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, podany w Formularzu Zgłoszeniowym Programu, chyba że w chwili zamawiania Nagrody Uczestnik wskazał inny adres, pod który Nagroda ma być dostarczona, również na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Nagrody mogą różnić się wyglądem od prezentowanych w ramach Listy Nagród, lecz ich funkcjonalność oraz parametry pozostają niezmienne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne przyznanych Nagród. Nagrody posiadające karty gwarancyjne mogą być reklamowane wyłącznie w Punktach serwisowych producenta (gwaranta) podanych na karcie gwarancyjnej.

§ XIII. Podatek dochodowy
1. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową
w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.
2. W przypadku gdy wartość otrzymanych przez Uczestnika Programu Nagród nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy, dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 Ustawy). Zwolnienie powyższe nie dotyczy Nagród otrzymanych przez Uczestnika Programu w związku z prowadzoną
przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku Nagrody stanowią przychód z działalności
gospodarczej.
3. W przypadku gdy Uczestnik Programu wybierze Nagrodę, której wartość przewyższa kwotę określoną w pkt 2 niniejszego paragrafu, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio
Uczestnikowi Programu. Od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej Organizator
naliczy i pobierze należny podatek, który następnie odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego
(na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy).

§ XIV. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie – listem poleconym
na adres korespondencyjny Organizatora podany w § I, z dopiskiem: Program ADOB BENEFIT.
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2. Wyłącznie uprawnionymi do złożenia reklamacji są Uczestnicy Programu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać oznaczenie Uczestnika (imię i nazwisko), dokładny adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje dotyczące powstałych w trakcie transportu uszkodzeń mechanicznych Nagród, będą
uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia
do rozpatrzenia takiej reklamacji jest natychmiastowe przesłanie na adres Organizatora uszkodzonej
przesyłki oraz protokołu reklamacji spisanego razem z osobą dostarczającą przesyłkę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie firm, za pośrednictwem których Uczestnik
otrzymuje Nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Nagrody zagubione i zniszczone
w trakcie przekazywania ich do Uczestnika.
6. Jeżeli reklamacja dotyczy otrzymanej przez Uczestnika Nagrody, powinna być ona doręczona za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego Zleceniodawcy, któremu Uczestnik jednocześnie przekazuje wadliwą Nagrodę lub za pomocą firmy kurierskiej (na koszt Uczestnika) na adres korespondencyjny
Organizatora.
7. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od daty doręczenia jej Organizatorowi
w formie pisemnej.
8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o podjętej decyzji
zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ XV. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez
Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się hasłem lub Loginem na Indywidualnym Koncie Punktowym Uczestnika przez osobę nieuprawnioną.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów
telekomunikacyjnych i elektronicznych, pocztę, kuriera lub osoby trzecie.
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§ XVI. Dane osobowe
1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach marketingowych ADOB.
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Programie. Osobom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ XVII. Postanowienia końcowe
1. W wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że miało miejsce naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika danych nieprawdziwych lub niekompletnych, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Programu, a
także prawo do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zawiadamiając o tym Organizatora na piśmie dostarczonym na adres korespondencyjny Organizatora. Rezygnacja jest skuteczna
od dnia doręczenia zawiadomienia do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu, z zastrzeżeniem, iż zmiana postanowień Regulaminu nie może naruszać dotychczasowych uprawnień Uczestników. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na
Stronie Internetowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu przed terminem wskazanym w § IV niniejszego
Regulaminu, bez podania przyczyn, powiadamiając o tym Uczestników z 21-dniowym wyprzedzeniem
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, podany przez Uczestników w Formularzach
Zgłoszeniowych.
5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
Organizator Programu
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