
Regulamin akcji “Zaufany Partner”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady akcji 
„Zaufany Partner” skierowanej do dystrybutorów współpracujących
z EKO-OKNA S.A.

2. Organizatorem akcji jest firma Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach 
przy ul. Spacerowej 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000586067, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
6391813241, REGON: 277925708 (zwanym dalej „Organizatorem”).

3. Uczestnikiem akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda 
pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która spełni warunki 
uczestnictwa akcji wskazane w punkcie 2, będąca jednocześnie 
dystrybutorem współpracującym z Organizatorem.

4. Akcja skierowana jest wyłącznie do Uczestników tj. użytkowników 
korzystających z systemu eko4u.com

5. Akcja trwa przez czas nieokreślony.

6. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania 
na stronie internetowej www.window4u.eu

§ 2 Warunki uczestnictwa w akcji

1. Akcja polega na wyróżnieniu dystrybutorów na portalu Organizatora, 
którzy intensywnie korzystają z eko4u.

2. Dystrybutorzy, którzy w danym miesiącu uzyskają największy 
zysk w określonym województwie, pojawią się w wyszukiwarce
window4u jako zaufany partner eko4u na tym obszarze.

3. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest obrót minimum 10 tysięcy € 
(eksport) lub 40 tysięcy zł (Polska, Czechy, Słowacja).

4. Jeśli w danym regionie żaden dystrybutor nie będzie spełniał wyżej 
wskazanych warunków akcji, w wyszukiwarce window4u pojawi
się Uczestnik znajdujący się najbliżej, spełniający jednocześnie 
warunek obrotowy.

5. W przypadku kiedy w rejonie znajduje się więcej niż jeden Uczestnik 
spełniający warunki zgodnie z §2 pkt. 3 system wskaże korzystającemu 
z witryny www.window4u.eu Uczestnika z największym
obrotem w eko4u.

6. Uczestnik otrzyma informację o uzyskaniu statusu „Zaufany
Partner” na adres mailowy podany w systemie eko4u.

7. Uczestnik otrzyma informację nie później niż do końca pierwszego 
tygodnia bieżącego miesiąca, że został partnerem
za poprzedni miesiąc.



8. Akcja jest cykliczna, czyli odnawiana co miesiąc i została
ustanowiona na czas nieokreślony. Akcja dotyczy wyniku 
sprzedażowego za skończony miesiąc obrotowy. Akcja może zostać 
odwołana przez Organizatora w każdym terminie bez uzasadnienia,
co nie wywołuje po stronie Uczestnika powstania jakichkolwiek
roszczeń.

§ 3 Reklamacje

1.Reklamacje związane z organizacją akcji można zgłaszać pisemnie
na adres e-mail info@eko4u.com

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć wprost do Organizatora akcji. 
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego
przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie

§ 4 Dane osobowe/ochrona prywatności

1.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z prawem,
w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 1000
o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 zwanym dalej RODO. Dane osobowe 
Użytkowników, przetwarzane są w celu świadczenia tym Uczestnikom 
przez Organizatora usług wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Organizator stosuje dostępne środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W tym zabezpieczenia
o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania 
danych). Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia 
albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją 
wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa 
dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania
oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych
na zasadach opisanych w ustawie. W ramach realizacji prawa
do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Uczestnicy mają
w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego 
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu
na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych. Uczestnicy posiadają również prawo
do sprostowania, usunięcia ograniczenia i przeniesienia swoich danych 
osobowych.

4. Wystąpienie z żądaniem usunięcia danych, sprzeciwu lub innych praw 
wynikających z RODO, nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wystąpieniem 
żądania.

5. Aby wystąpić z żądaniem określonym w RODO, należy skontaktować 
się z Organizatorem pod adresem mailowym: iod@ekookna.pl



§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w niniejszym Regulaminie.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym
przez Organizatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia
ogłoszenia o zmianach oraz od dnia przesłania stosownego
powiadomienia o zmianach do Uczestników.

3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Uczestnik 
uprawniony jest do rozwiązania Umowy, a dalsze korzystanie
z platformy jest niemożliwe.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw prawa
polskiego.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest konieczne,
ze względu na proces weryfikacji autoryzowanych dealerów
Organizatora. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
jest konieczne do spełnienia warunków akcji oraz do uzyskania
tytułu Zaufanego Partnera.


