REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
p.n. „INFINITY ∞ zysków”

Celem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest wskazanie zasad i warunków
regulujących przyznawanie finansowej gratyfikacji w ramach programu poleceń klientów
Infinity Zieleniec Ski&Spa sp. z o.o. sp.k. Program lojalnościowy zapewnia jednorazową
wypłatę nagrody z tytułu polecenia nowego nabywcy lokalu w inwestycji Infinity Zieleniec
Ski&Spa, pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Program lojalnościowy ma za zadanie budowanie przyjaznego środowiska właścicieli lokali
w naszej inwestycji poprzez promocję nabywania apartamentów przez osoby które już się
znają.
§ 1.
DEFINICJE
1.1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia pisane
wielką literą, należy nadawać im następujące znaczenie:
Infinity Zieleniec Ski&Spa

INFINITY Zieleniec Ski&Spa spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka
komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-329)
przy pl. Powstańców Śląskich 17a/223, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS
0000697381, NIP 881-149-52-06, REGON
368435543

Inwestycja

inwestycja, polegająca na budowie condohotelu w
Zieleńcu pod nazwą INFINITY Zieleniec
Ski&Spa, wraz z infrastrukturą techniczną i
usługami towarzyszącymi (w szczególności basen,
spa, sala konferencyjna, zaplecze gastronomiczne),
w którym powstaną lokale przeznaczone na cele
inne niż mieszkalne

Program,
INFINITY ∞ zysków

program, organizowany przez Infinity Zieleniec
Ski&Spa, szczegółowo określony w niniejszym
Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające
nowego nabywcę lokalu w Inwestycji, po
spełnieniu
warunków
Regulaminu,
będą
uprawnione
do
jednorazowej
gratyfikacji
pieniężnej

Polecający

osoba która już wcześniej nawiązała współpracę z
Infinity Zieleniec Ski&Spa i zawarła przedwstępną
umowę na zakup lokalu, która w ramach Programu
poleca nowego klienta planującego nabycie lokalu
w Inwestycji

Osoba polecana

osoba, która nie znajdowała się wcześniej w bazie
klientów Infinity Zieleniec Ski&Spa, która została
polecona
przez
Polecającego
i
zawarła
przedwstępną umowę przenoszącą własność lokalu
w Inwestycji

Polecenie

czynność Polecającego polegająca na zgłoszeniu,
przy pomocy formularza dostępnego na stronie
internetowej Infinity Zieleniec Ski&Spa oraz w
biurze sprzedaży, Osoby polecanej do Infinity
Zieleniec Ski&Spa

Nagroda

jednorazowa
gratyfikacja
finansowa
dla
Polecającego w zamian za dokonanie Polecenia
Osoby polecanej, pod warunkiem spełnienia
wymogów określonych Regulaminem
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1

Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego prowadzenia. Określa prawa i
obowiązki Polecającego, Osoby polecanej oraz Infinity Zieleniec Ski&Spa.

2.2

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu.

2.3

Program „INFINITY ∞ zysków” oferuje wypłatę nagrody finansowej z tytułu
polecenia kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

2.4

Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Infinity Zieleniec Ski&Spa może
zakończyć Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje na swojej stronie
internetowej. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie Polecenia dokonane
przed ogłoszeniem o zakończeniu Programu będą skuteczne pod warunkiem zawarcia
przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w Inwestycji przez Osobę polecaną.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1

W Programie, jako Osoba polecająca, może wziąć udział każda osoba, która zawarła z
Infinity Zieleniec Ski&Spa przedwstępną umowę sprzedaży lokalu w Inwestycji, z
wykluczeniem obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników Infinity
Zieleniec Ski&Spa a także członków ich najbliższej rodziny.

3.2

Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz konkubentów i konkubiny.

3.3

W sytuacjach opisanych poniżej Osoby polecane nie zostaną zakwalifikowane do
Programu, a tym samym Polecający nie będzie uprawniona do wypłaty nagrody z
tytułu Polecenia:
a) Osoba polecana wcześniej sama zgłosiła się do Infinity Zieleniec Ski&Spa;
b) Osoba polecana nie wiedziała przed Poleceniem jej przez Polecającego o fakcie
bycia Poleconym;
c) Osoba polecana jest byłym lub obecnym pracownikiem lub współpracownikiem.

3.4

Osobą polecaną w Programie może być osoba, która nie znajdowała się wcześniej w
bazie klientów Infinity Zieleniec Ski&Spa, która została polecona przez Polecającego.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

4.1

Polecenie następuje poprzez doręczenie Infinity Zieleniec Ski&Spa prawidłowo
wypełnionego i kompletnego formularza polecenia którgo wzór stanow załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

4.2

Dla ważności Polecenia niezbędne jest wypełnienie w formularzu polecenia
wszystkich danych w nim wskazanych, dotyczących Polecającego i Osoby polecanej.

4.3

Wzory formularza polecenia dostępne są na stronie internetowej www.infinityzieleniec.pl oraz w biurach sprzedaży.

4.4

Prawidłowo wypełniony formularz, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych Polecającego i Osoby polecanej powinien zostać doręczony listownie w
oryginale do siedziby Infinity Zieleniec Ski&Spa albo do biura sprzedaży lub skanem
na adres e-mail: biuro@infinity-zieleniec.pl

4.5

Jedną Osobę polecaną może polecić tylko jeden Polecający. W przypadku większej
ilości Poleceń tej samej osoby, decyduje kolejność zgłoszenia.

§ 5.
NAGRODA FINANSOWA
5.1

Polecający nabywa prawo do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy Osoba polecona
przez Polecającego zawrze z Infinity Zieleniec Ski&Spa przedwstępną umowę
sprzedaży lokalu w Inwestycji i wpłaci na poczet ceny nabycia lokalu kwotę nie niższą
niż 50% ustanowionej kwoty zakupu.

5.2.

Polecający zostanie poinformowana przez Infinity Zieleniec Ski&Spa o przyznaniu
Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek do wypłaty nagrody albo
zostanie poinformowana o odmowie przyznania nagrody w przypadku nie spełnienia
się przesłanek, o których mowa w Regulaminie.

5.3

Wysokość przyznanej nagrody jest zależna od sposobu płatności przez Osobę
poleconą ceny sprzedaży lokalu w Inwestycji i wynosi:
a) 5.000,00 zł brutto w przypadku jednorazowej płatności całej ceny sprzedaży,
b) 3.0000,00 zł brutto w pozostałych przypadkach.

5.4

Nagroda stanowi dla Polecającego przychód zgodnie z Ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Infinity Zieleniec Ski&Spa jest zobowiązane do
sporządzenia i przesłania Polecającemu oraz właściwemu dla niego urzędowi
skarbowemu informacji podatkowej na zasadach określonych w Ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

5.5

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Infinity Zieleniec
Ski&Spa jest odpowiedzialne za pobranie i odprowadzenie zryczałtowanego podatku
dochodowego od wartości nagrody. Polecający upoważnia Infinity Zieleniec Ski&Spa
do potrącenia stosownego podatku z nagrody o której mowa w §5 ust. 5.3 lit. a albo b.

5.6

Polecający, na żądanie Infinity Zieleniec Ski&Spa udostępni wszelkie dane osobowe i
finansowe niezbędne do spełnienia obowiązków podatkowych powstałych na skutek
wypłacenia mu nagrody w Programie.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do dnia ogłoszenia
zakończenia Programu lub do dnia zakończenia sprzedaży lokali w Inwestycji.

7.2

Infinity Zieleniec Ski&Spa zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu i
modyfikacji Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

7.3

Dane osobowe Polecającego i Osoby polecanej będą przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami na zasadach wskazanych w klauzuli informacyjnej
zawartej w załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załączniki:
- w załącznik nr 1 – formularz polecenia wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik nr 1 – formularz polecenia
do regulamin programu lojalnościowego
p.n. „INFINITY ∞ zysków”

FORMULARZ POLECENIA
1. Dane Polecającego
Imię
Nazwisko
Adres
Numer tel.
E-mail
Nr lokalu
2. Dane Osoby polecanej
Imię
Nazwisko
Adres
Numer tel.
E-mail

______________________
data i podpis Polecającego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest INFINITY ZIELENIEC SKI & SPA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (52-407)
przy pl. Powstańców Śląskich 17a/223, 53-329 Wrocław, KRS0000697381, NIP: 8811495206,
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy osobę do kontaktu w sprawach z zakresu
ochrony danych osobowych – Pana/Panią ……………………….., z którym można kontaktować się:

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

a) listownie na adres: ……………………………………………………
b) przez e-mail: …………………………………………………………….
Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w
następujących celach:
a) związanych z realizacją programu lojalnościowego,
b) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
c) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
d) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
e) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w
oparciu o następujące kryteria:
a) czas obowiązywania programu lojalnościowego,
b) czasu obowiązywania umowy,
c) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
d) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku
d) cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
e) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
g) przenoszenia swoich danych osobowych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów programu lojalnościowego;
2. Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną i nie wnoszę w związku z tym żadnych uwag.
______________________
data i podpis Polecającego

______________________
data i podpis Osoby polecanej

