
Regulamin	Promocji		

Pracuj	z	nami	

1) Czas	trwania	promocji:	od	01.06.2019	do	31.07.2019,	lub	do	wyczerpania	puli	nagród.	
2) Organizatorem	promocji	 jest	7irma	VENN	z	siedzibą	w	Warszawie	przy	Aleji	Wyścigowej	14/463	
02-681	Warszawa,	wpisaną	do	Centralnej	Ewidencji	Działalności	Gospodarczej	pod,	NIP:	945-210-61-09,	
oraz	REGON	121298075.	

3) Promocja	 prowadzona	 będzie	 na	 terenie	 Rzeczpospolitej	 u	 dystrybutorów	 –	 zwanych	 dalej	
Dystrybutorami.	

4) Uczestnikami	promocji	mogą	być	tylko	Klienci.	
5) Promocja	premiowanej	sprzedaży	nosi	nazwę	„Pracuj	z	nami”	
6) Promocja	obejmuje:	wybrane	produkty	dostawcy	Schneider	Electric	Polska	 z	 grup	 towarowych	01	
(aparatura	 modułowa),	 	 03	 (osprzęt	 elektroinstalacyjny)	 -	 zgodnie	 z	 oznaczeniami	 w	 cenniku	
Schneider	 Electric	 Polska	 opublikowanym	 na	 stronie	 www.se.com/pl,	 znajdujące	 się	 w	 ofercie	
handlowej	Dystrybutora.	

7) Nagrodami	w	promocji	są:	przedłużacz	zwykły	o	wartości	134,92	PLN	brutto,	przedłużacz	rozszerzony	
o	wartości	138,08	PLN	brutto,	oraz	ogrodniczki	o	wartości	107,01	PLN	brutto.	

8) Pula	 nagród	 w	 niniejszej	 promocji	 wynosi:	 przedłużacz	 w	 ilości	 335	 sztuk	 na	 każdego	 jednego	
dystrybutora	 biorącego	 udział	w	 promocji,	 oraz	 ogrodniczki	w	 ilości	 335	 sztuk	 na	 każdego	 jednego	
dystrybutora	biorącego	udział	w	promocji.	

9) Każdy	Klient,	który	dokona	udokumentowanego	zakupu	u	Dystrybutora	towarów,	za	każde	3000	PLN	
netto	 z	 grupy	 towarowej	 Schneider	 Electric	 01	 i/lub	 05	 (aparatura	 i	 obudowy	modułowe)	 otrzyma	
nagrodę	 -	 1	 przedłużacz	 z	 puli	 Dystrybutora,	 oraz	 za	 każde	 1500	 PLN	 netto	 z	 grupy	 towarowej	
Schneider	 Electric	 03	 (osprzęt	 elektroinstalacyjny)	 otrzyma	 nagrodę	 -	 1	 ogrodniczki	 z	 puli	
Dystrybutora.	

10) Każdy	 przedstawiciel	 handlowy	 danego	 Dystrybutora,	 który	 dokona	 udokumentowanej	 sprzedaży,	
otrzyma	 za	 każdych	 10	 Klientów	 spełniających	warunki	według	wskazania	w	 punkcie	 9,	 otrzyma	 1	
przedłużacz,	oraz	1	ogrodniczki.	

11) Pełna	pula	nagród	wynosi:	ogrodniczki	w	ilości	1515	sztuk,	przedłużacze	zwykłe	w	ilości	592	sztuki,	
przedłużacze	rozszerzone	492	sztuki.	

12) Klient	może	otrzymać	maksymalnie	2	sztuki	ogrodniczek	i	1	sztukę	przedłużacza	w	jednym	miesiącu.	
13) Nie	można	łączyć	sprzedaży	dokonanej	przez	różnych	Klientów.	
14) Dopuszczalne	jest	kumulowanie	zakupów	danego	Klienta	w	okresie	trwania	akcji,	w	celu	osiągnięcia	

wartości	zakupowej	upoważniającej	do	otrzymania	nagrody.	
15) Aby	 otrzymać	 nagrodę	wynikającą	 z	 postanowienia	 zapisu	 pkt	 6,	 Klient	 zobowiązany	 jest	 dokonać	

zakupu	 promowanych	 produktów	 –	 określonej	 wartości	 i	 podpisać	 odbiór	 nagrody	 oraz	 wyrazić	
zgodę	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 w	 celach	 związanych	 z	 prowadzeniem	 i	 rozliczeniem	
niniejszej	promocji.	

16) Nagrody	wydawane	są	w	po	spełnieniu	progu	otrzymania	nagrody,	przez	danego	Klienta.	
17) Nagrody	nie	podlegają	wymianie	na	gotówkę	i	nie	mogą	być	wymienione	na	inne.	
18) Nagroda	 stanowi	 dla	 Klienta	 przychód	 z	 innych	 źródeł	 do	 opodatkowania	 na	 zasadach	

obowiązujących.	
19) Nagroda	zostanie	wydana	klientowi	po	udokumentowaniu	płatności,	oraz	wypełnieniu	formularza.	
20) Organizator	zastrzega	sobie	prawo	wcześniejszego	zakończenia	promocji	w	przypadku	wyczerpania	

puli	nagród.	
21) Pula	 nagród	 jest	 ograniczona	 rozmiarowo,	 rodzajowo	 i	 ilościowo,	 nagrody	 będą	wydawane	według	

dostępności	danego	typu,	rodzaju	i	rozmiaru.	
22) W	spawach	organizacyjnych	i	informacyjnych,	Klienci	mogą	kontaktując	się	z	Organizatorem	mailem	

na	adres:	biuro@venn.pl.	
23) Regulamin	promocji	dostępny	jest	w	punktach	dystrybutorów.	
24) Klient	-	każda	osoba	7izyczna,	lub	prowadząca	działalność	na	podstawie	CEIDG	lub	KRS.	



Formularz	potwierdzenia	odbioru	nagrody	

Oświadczam,	 że	 zapoznałem	 się	 z	 regulaminem	 promocji	 „Pracuj	 z	 nami”	 i	 wyrażam	 zgodę	 na	
zastosowanie	się	do	niniejszego	regulaminu.	(*)	

Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	moich	danych	osobowych	przez	Schneider	Electric	Polska	Sp.	z	o.o.	
z	siedzibą	w	Warszawie,	ul.	Konstruktorska	12,	Warszawa,	w	celach	związanych	z	promocją	„Pracuj	
z	nami”	na	zlecenie	Schneider	Electric	Polska	Sp.	z	o.o.	przez	7irmę	VENN	z	siedzibą	w	Warszawie	
(02-681),	Aleja	Wyścigowa	14/463,	NIP	945-210-61-09	zgodnie	z	warunkami	określonymi	w	ustawie	
z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 roku	 o	 ochronie	 danych	 osobowych.	 Oświadczam,	 iż	 dane	 podaję	
dobrowolnie.	Osobie	podającej	dane	przysługuje	prawo	dostępu	do	treści	swoich	danych	osobowych	
oraz	prawo	ich	poprawiania	lub	zmiany,	a	także	żądania	ich	usunięcia.	Wobec	wejścia	w	życie	z	dniem	
25	 maja	 2018	 roku	 rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia	 27	
kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	7izycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	
i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE	 -	 ogólne	
rozporządzenie	 o	 ochronie	 danych	 „RODO”	 informujemy,	 iż	 na	 stronie	 internetowej	 www.venn.pl	
znajdziecie	Państwo	politykę	prywatności	strony	internetowej.	Administratorem	danych	osobowych	
przetwarzanych	w	ramach	prowadzonej	działalności	jest	Venn	Krzysztof	Gaik.	
(*)	

*)	wymagane

FIRMA(*)

Nzwa,	adres,	NIP,	

Adres	e-mail(*)

Numer	telefonu(*)

	Podpis	osoby	upoważnionej	(*)


