REGULAMIN
ŚWIĄTECZNEGO PROJEKTU Z CALEFFI - POCHWAL SIĘ INSTALACJĄ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem projektu jest Caleffi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Walerego Sławka 5,
30-633 Kraków, wpisana do KRS pod numerem: 0000506088 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP:
6793099828; REGON: 123088471, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 12950000,00 zł
według stanu na dzień 27.02.2020 r. (dalej zwany „Organizatorem”).
2. Projekt ma na celu promowanie marki Caleffi Hydronic Solutions wśród konsumentów.
3. Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
4. Udziału w projekcie nie mogą wziąć pracownicy Caleffi Poland Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej
rodziny.
5. Informacje na temat projektu przekazywane będą uczestnikom za pomocą strony internetowej
organizatora www.caleffi.com.
6. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne.

ZASADY PROJEKTU I JEGO PRZEBIEG
7. Świąteczny projekt z Caleffi trwa od 06.12.2021 r. do 20.12.2021 r. (do godz. 23:59)
8. W ramach rywalizacji konsument (zwany również „Uczestnikiem”), ma za zadanie zrobienie i przesłanie
zdjęcia instalacji z urządzeniem Caleffi XS®. Oceniana będzie kreatywność i poprawność montażu.
Uczestnik musi przesłać pracę na adres marketing.pl@caleffi.com wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
niezbędnych do wyłonienia zwycięzców projektu tzn. imienia, nazwiska, nr telefonu o treści: "Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Świątecznego Projektu z Caleffi Pochwal się instalacją, w celach wynikających z regulaminu zgodnie z ustawą. Akceptuję regulamin
projektu. Wyrażam zgodę na publikację swojego imienia i pierwszej litery nazwiska, miasta oraz
wysłanego zgłoszenia w postaci nadesłanej pracy na stronie internetowej Organizatora.”
Udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rywalizacji.
9. W Projekcie nagrodzone zostaną osoby, których prace zostaną wybrane przez Jury (dane osobowe
dostępne w biurze Organizatora) i przyznane im odpowiednie miejsce w Projekcie. Nagrody zostaną
przyznane drogą subiektywnego wyboru przez Jury.

10. Informacja o tym, kto został zwycięzcą i jest uprawniony do otrzymania Nagrody zostanie umieszczona
na stronie organizatora projektu. Najpóźniej w dniu 23.12.2021 r.

11. W celu otrzymania Nagrody, osoba uprawniona powinna w ciągu 7 dni od daty otrzymania
wiadomości o wygranej, przesłać na adres e-mail: marketing.pl@caleffi.com, adres oraz numer telefonu
odbiorcy Nagrody. Osoba uprawniona do jej odebrania ma obowiązek umieścić w wiadomości e-mail
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania Nagrody. Dane będą wykorzystane tylko i
wyłącznie w celu dostarczenia nagrody, a w przypadku zdobycia nagród głównych - danych do wystawienia
PIT (tj. PESEL i adres zamieszkania)
12. Osoba uprawniona do otrzymania Nagrody, która nie wyśle danych teleadresowych w terminie
podanym powyżej, traci uprawnienie do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji, do Nagrody staje się
uprawniona kolejna osoba.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących
po stronie uczestnika, a w szczególności niepodania, bądź podania błędnych danych.
14. Podanie danych osobowych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w rywalizacji jako uczestnik na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
15. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane zgodnie z zasadami o ochronie
danych osobowych RODO zawartych w polityce prywatności, dostępnej pod adresem
https://www.caleffi.com/poland/pl/privacy-policy
Przystępując do projektu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu dostępnym na
stronie internetowej Organizatora i zaakceptował jego treść. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na
publikację swojego imienia i pierwszej litery nazwiska, miasta oraz zgłoszonej pracy na stronie
internetowej Organizatora. Udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia
udziału w Projekcie.
W przypadku zdobycia nagród głównych, Organizator poprosi Uczestnika dodatkowo o PESEL, oraz adres
zamieszkania celem rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
16. Administratorem danych osobowych uczestników projektu w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.)- jest Organizator.
17. Udział w projekcie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. Uczestnik w ramach Projektu może przesłać wiele prac, ale może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
19. Zgłoszone do Projektu prace nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre
obyczaje, w uczucia innych osób, a także muszą być autorstwa Uczestnika Projektu i nie mogą naruszać
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace uznane przez Organizatora
za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z projektu.

20. Uczestnik oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do
nadesłanej Pracy.
21. Nadesłane praca nie może stanowić utworu zależnego, w tym przeróbki, adaptacji lub innego
opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani kompozycji innych
utworów.
NAGRODY:
22. Nagrodą główną w Projekcie jest
1 miejsce voucher elektroniczny do sklepu internetowego www.NOTINO.pl o łącznej wartości 300,00 zł
(oraz nagroda pieniężna 33,00 zł – która stanowi wartość pokrycia podatku opłaconego przez
Organizatora)
2-3 miejsce Plecak Caleffi wraz ze słodką niespodzianką (o wartości 205,67 zł oraz nagroda pieniężna
23,00 zł– która stanowi wartość pokrycia podatku opłaconego przez Organizatora)
Upominkami dodatkowymi są:
4-6 miejsce termos/kubek termiczny Caleffi
7-15 miejsce miarka Caleffi
23. Osobom uprawnionym do otrzymania Nagrody nie przysługuje prawo do jej wymiany na gotówkę ani
na nagrodę innego rodzaju.
24. Osoba uprawniona do Nagrody może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje jej
26. Uczestnik Projektu wyraża w szczególności zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanej Pracy na
stronie www.caleffi.com oraz jej profilach społecznościowych Facebook, Instagram LinkedIn.

REKLAMACJE
27. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania projektu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Projektu, jednak nie później niż w terminie 14 dni (czternastu) dni od dnia
odebrania Nagród.
28. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
29. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
konkursu z dopiskiem: “ŚWIĄTECZNY PROJEKT Z CALEFFI”
30. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
przepisy prawa.
32. Spory odnoszące się i wynikające z Projektu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.

Kraków, 03.12.2021r.

