REGULAMIN PROGRAMU PS TRADING
„ZBIERAJ i ODBIERAJ” edycja 2021/2022
§ I. Organizator Programu
1. Program „ZBIERAJ i ODBIERAJ”, zwany dalej „Programem” organizowany jest przez „P.S. TRADING” STOLKER PETER Sp. j z siedzibą w Ołtarzewie. 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy ul. Południowej 2, pod
nr NIP: 522-26-60-596, zwaną dalej „PS T” lub „Organizatorem”.
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 04.05.2016 r., str.1), zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest P.S. TRADING - STOLKER PETER Sp. j . z siedzibą w
Ołtarzewie. 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy ul. Południowej 2, +48 22 863 11 00,
narzedzia@pstrading.com.pl. Kontakt do Inspektora danych osobowych:
ochronadanych@pstrading.com.pl.
b. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• wyliczenia nagród, przesłania ich oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
• na potrzeby marketingu produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO;
przez okres niezbędny dla realizacji w/w celów
• dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane
a. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą
udostępniane firmom kurierskim w celu dostarczenia nagrody, podmiotom odpowiedzialnym
za obsługę księgową oraz informatyczną programu.
b. Uczestnik posiada prawo żądania od „PS T” dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
c. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Uczestnik może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, kierując stosowne pismo na adres
siedziby Organizatora. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z zakończeniem udziału Uczestnika w
Programie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
które odbywało się na jej podstawie do momentu wycofania zgody.
§ II. Czas trwania
Czas trwania Programu określa się od dnia 01.05.2021r. do dnia 30.04.2022r. włącznie.

§ III. Warunki uczestnictwa w Programie
1.

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców przy czym przez pojęcie przedsiębiorcy rozumie się
osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych,

spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, zwanych dalej
Uczestnikami Programu, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a. Prawidłowo wypełnią i podpiszą formularz zgłoszenia do programu, stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu. Od daty zawartej na formularzu zgłoszenia będą naliczane
punkty w programie.
Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora programu dla celów przeprowadzenia niniejszej akcji. Wyrażenie zgody ma
charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla obsługi udziału Uczestnika w programie.
Formularze zgłoszeniowe należy przekazywać na ręce Przedstawicieli Handlowych
Organizatora, lub e-mailem na adres: zbierajiodbieraj@pstrading.com.pl bądź pocztą
tradycyjną na adres: PS TRADING STOLKER PETER S.J. Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Południowa 2, z dopiskiem „ZBIERAJ i ODBIERAJ”. Zgłoszenia podlegają wstępnej
weryfikacji - wypełnione nieprawidłowo, niekompletnie, nieczytelnie, bądź niepodpisane,
podlegają odrzuceniu.
b. W okresie trwania Programu dokonają zakupu produktów firmy P.S. Trading.
c. Nie posiadają w momencie zamknięcia programu tj. 30.04.2022, wymagalnych zobowiązań
wobec „PS T”, a w szczególności „przeterminowanych” faktur, zaległych not odsetkowych,
itp.

§ IV. Zasady Programu
1. Uczestnik Programu, który spełnił warunki, określone w § III ust. 1 otrzyma upominek lub upominki
określone w Załączniku nr 2. Uczestnik Programu ma do wyboru upominki w zależności od wartości
złożonych zamówień (kwota netto po rabacie) przeliczanych na punkty. Każdy Uczestnik programu
zdobywa punkty za zrobione przez niego zamówienia zgodnie z § III ust. 1 Produkty premiowane są
wg następującego klucza 1zł = 1punkt. Możliwa będzie również dodatkowa punktacja, określona w
ramach wspierających program akcji promocyjnych.
2. Każdemu uczestnikowi Programu przysługuje upominek zgodnie z ilością zgromadzonych punktów,
po zadeklarowaniu przez Uczestnika, że chce on odpowiednią ilość punktów zamienić na wskazany
upominek. Informację o wybranym upominku Uczestnik przekazuje do Przedstawiciela
Handlowego.
3. Odbiór upominków będzie możliwy przez cały okres trwania programu, po zebraniu odpowiedniej
ilości punktów i przekazaniu informacji o wybranej nagrodzie do Przedstawiciela Handlowego.
4. Przekazanie upominku Uczestnikowi nastąpi wraz z wystawioną fakturą VAT na kwotę 1 złoty netto.

5. Upominki, o których mowa w § IV ust. 1 będą dostarczane Uczestnikom Programu przez
przedstawiciela firmy „PS T” lub za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie do 45 dni od
momentu przekazania informacji o wybranym upominku do Przedstawiciela Handlowego.

6. W przypadku wyczerpania zapasów Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi Programu
inny upominek, zgodny jednak z wartością przysługującego mu upominku. O kolejności otrzymania
upominku decyduje data wpływu dokumentu określonego w par. III ust. 1 lit. a). „PS T” przekazuje
upominki tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ V. Warunki odpowiedzialności „PS T” POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Z uwagi na fakt, że uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Przedsiębiorca wszelkich roszczeń z
tytułu ewentualnych wad upominku Uczestnik może dochodzić na podstawie gwarancji udzielanej
przez producenta.
2. „PS T” wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne wady w dostarczonych Upominkach z tytułu
rękojmi.

§ VI Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna: u Organizatora, na stronie
internetowej www.pstrading.com.pl oraz na platformie B2B w zakładce: „Promocje dla biznesu”.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu pod
nazwą „ZBIERAJ i ODBIERAJ”.
3. Każdy program promocyjny organizowany przez „PS T” jest odrębny i oparty o odrębne regulaminy.
Programy organizowane przez „PS T” nie łączą się.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie będą miały
przepisu kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał Sąd miejscowo
właściwy dla „PS T”.

Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy „Zbieraj i Odbieraj”_2021-2022
Załącznik nr 2 – Katalog nagród „Zbieraj i Odbieraj”_2021-2022

