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Regulamin programu „proSTO na zakupy” 
 

 

§1 

Organizator i czas trwania programu 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w programie „proSTO na zakupy”, zwanego dalej 

,,Programem”. 

2. Organizatorem Promocji jest  FEGA Poland sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wagonowej 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 

8970020102, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Wrocław Fabryczna, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000145138, (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Program ma charakter ogólnopolski i obejmuje terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Program trwa od dnia 11.01.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. 
5. Organizator jest uprawniony, w dowolnym terminie bez podania przyczyny, do zakończenia lub zawieszenia Programu na 

dowolny okres. Organizator poinformuje o zawieszeniu Programu i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych lub 
punktach sprzedaży Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 
zawieszenia Programu.  

 

§2 

Warunki uczestnictwa w Programie 

 

1. Program obejmuje zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora – www.sklep.fega.pl  

2. W Programie wziąć może udział każdy klient Organizatora (zwany dalej Uczestnikiem), który w czasie trwania Programu jest 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną która w dniu przystąpienia do Programu prowadzi 

zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i który posiada aktywne konto w sklepie 

internetowym Organizatora oraz każdy klient, który w okresie trwania Programu nie dokonał jeszcze zakupu w sklepie 

internetowym Organizatora.  

3. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą zarejestrowania przez Uczestnika konta w sklepie internetowym Organizatora 

www.sklep.fega.pl lub dokończenia już rozpoczętego procesu rejestracji. Nagrodę otrzymają już aktywowani klienci jak 

również klienci którzy w okresie trwania promocji dokończą lub zarejestrują się i zostaną im aktywowane konta w sklepie 

internetowym Organizatora. 

4. Proces rejestracji w sklepie internetowym Organizatora składa się z wypełnienia formularza rejestracyjnego w zakładce 

„Stwórz konto firmowe” oraz wypełnienia i przekazania do właściwego oddziału Organizatora dokumentów rejestracyjnych: 

oświadczenia o korzystaniu z platformy zakupowej www.sklep.fega.pl oraz oświadczenia o wyrażaniu zgody na przesyłanie 

faktur w formie elektronicznej, które to dokumenty Uczestnik otrzyma od pracownika FEGA Poland osobiście lub mailowo. 

5. Uczestnik, który przystąpił do Programu na zasadach określonych powyżej jest związany warunkami Regulaminu Poprzez 

przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.   

 

§3 

Zasady Programu 

 

1. Uczestnicy Programu będą premiowani za posiadanie aktywnego konta, zarejestrowanie się w sklepie internetowym 

Organizatora lub za dokończenie już rozpoczętego procesu rejestracji.  

2. Nagrodą jest bon na zakup o wartości 100 zł brutto. 

3. O przyznaniu nagrody w ramach Programu Uczestnik zostanie poinformowany droga mailową lub przez pracowników 

handlowych Organizatora. 

4. Uczestnik może otrzymać w tym programie maksymalnie 1 bon.    

5. Bon może zostać wykorzystany przez Uczestnika do dnia 28.02.2021r. na dowolne zamówienie, którego wartość będzie nie 

mniejsza niż 1000 zł netto. 

6. Uczestnicy nie mogą przekazywać praw do Nagrody na innych uczestników i osoby trzecie. 

7. Nagrody wydane w Programie stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają 

opodatkowaniu według zasad ogólnych. 

8. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy Uczestników Programu uprawnionych do otrzymania Nagrody i 

odmowy przyznania Nagrody. 

10. Osobą uprawnioną do rozstrzygania sporów w zakresie przyznania nagród jest Prezes Zarządu FEGA Poland.  

11. Nagroda – bon - nie może być wykorzystany przy tworzeniu zamówienia z oferty. 
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§4 

Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, zwanego dalej RODO) jest FEGA Poland. 

2. FEGA Poland będzie przetwarzać dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym w celu prowadzenia Programu oraz 
pozostałych celach wskazanych w Polityce prywatności, jak również w innych prawnie uzasadnionych interesach i 
realizowanych celach w rozumieniu przepisów RODO.  

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania 
usunięcia danych osobowych, zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.  

4. FEGA Poland będzie przetwarzać dane osobowe na potrzeby udziału Uczestnika w Programie, przez okres trwania Programu a 
następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub udzielonej przez Uczestnika zgody.  

5. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FEGA Poland możliwy jest kontakt pod adresem: 
iod@fega.pl.  

6. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z dokonywanymi zakupami u 
Organizatora są zawarte w klauzuli informacyjnej.   

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
 

 

 

§5 

Postanowienie końcowe 

 

1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.sklep.fega.pl oraz www.fega.pl  

2. Program koordynuje dział marketingu Organizatora. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają 

charakter wyłącznie informacyjny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą 

obowiązywały od chwili ich ogłoszenia w jednostkach organizacyjnych Organizatora. Informacja o zmianie Regulaminu 

zamieszczona będzie w materiałach reklamowych lub punktach sprzedaży lub na stronie internetowej Organizatora.  

5. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z Programem rozwiązywane będą przez Organizatora i Uczestników polubownie. 

W razie niedojścia do porozumienia w tym trybie w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez jedną ze stron do 

polubownego załatwienia sprawy, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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