REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT ZA POLECENIE”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji „Prezent za polecenie”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem promocji jest Budstol-Invest Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Pestalozziego
3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257761, zidentyfikowaną do celów
podatkowych pod numerem NIP: 554-269-00-50, zaś dla celów statystycznych pod numerem REGON
340176543, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000,00 zł, zwaną dalej „Budstol Invest”.
§ 2. Definicje
1.
2.
3.

Aktualny Klient – Klient, który na rynku pierwotnym dokonał zakupu w okresie od dnia 01.03.2019 roku
do dnia zakończenia promocji na zakup nieruchomości od „Budstol Invest”,
Nowy Klient – Klient, który w okresie od 01.03.2019 roku do dnia zakończenia promocji dokona zakupu
nieruchomości od „Budstol Invest” w wyniku polecenia dokonanego przez Aktualnego Klienta.
„Prezent” – bony Sodexo o wartości 1000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych).

§ 3. Czas trwania promocji
Promocja trwa od 01.03.2019 roku do dnia zakończenia promocji przez Dewelopera przy czym o uzyskaniu prawa
do nagrody przez Aktualnego Klienta decyduje data zawarcia aktu notarialnego przez Nowych Klientów.
§ 4. Zasady udziału w promocji.
1.
2.

3.
4.

Uczestnikami Promocji są Aktualni Klienci, którzy dokonają polecenia, w wyniku którego Nowy Klient
dokona nabycia nieruchomości od „Budstol Invest” w terminie określonym w § 3.
Aktualny Klient, który poleci Nowego Klienta, jest uprawniony do otrzymania Prezentu, jeżeli Nowy
Klient dokona zakupu nieruchomości od Budstol Invest w czasie trwania promocji oraz potwierdzi, że
kupno nieruchomości od Budstol Invest zostało mu polecone przez Aktualnego Klienta ze wskazaniem
adresu nieruchomości Aktualnego Klienta oraz z pisemną zgodą Aktualnego Klienta na przedstawienie
Organizatorowi swoich danych osobowych (klauzula RODO).
Aktualny Klient może otrzymać Prezent i skorzystać z promocji nie więcej niż 5 razy.
Aktualny Klient nie może polecić sam siebie i skorzystać z promocji dokonując nabycia kolejnej
nieruchomości od „Budstol Invest”.

§ 5. RODO
1. Administratorem danych osobowych uczestników podawanych na potrzeby Promocji jest Budstol Invest
(Administrator).
2. Podane przez Klientów dane osobowe pozyskane przez Administratora zostały pobrane lub zostaną
pobrane celem realizacji promocji „Prezent za polecenie”, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej
jest ono niezbędne do wywiązania się przez Administratora z zobowiązań wynikających z Promocji.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) realizacji warunków Promocji pn. „Prezent za polecenie” organizowanej przez Administratora,
przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość tworzenia analiz i statystyk,
badania jakości świadczonych usług oraz marketingu bezpośredniego;
b) wystawienia dokumentów księgowych związanych z Promocją;
4. Dane osobowe uzyskane od Klientów będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania promocji do czasu
upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z Promocji lub do czasu
przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże promocji.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu. Klient ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Budstol Invest może dokonać zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Budstol Invest zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Zmiana regulaminu lub przerwanie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników na
podstawie regulaminu.

