Reg ula mi n Pr og r am u dl a R ek o me ndu j ąc yc h
1.

Organizatorem Programu jest Meadow Group Polska sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
ul. Vogla 2, 02-963 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000462661, NIP 525-221-62-74, REGON 017329327, zwana dalej
„Organizatorem”.

2.

Adresatami Programu są osoby będące Klientami Organizatora, zwane dalej „Rekomendującymi”.

3.

Programem mogą być objęci Rekomendujący, w przypadku zaistnienia łącznie następujących warunków:
a. są osobami fizycznymi,
b. w okresie od dnia 20.04.2021 roku do dnia 20.04.2025 roku (zwanym dalej „Okresem Programu”) zwrócą
się do Organizatora o przydzielenie Indywidualnego Kodu Rekomendacyjnego,
c. przekażą

osobie

zainteresowanej

produktami

lub

usługami

Organizatora

(zwanej

dalej

„Rekomendowanym”) Indywidualny Kod Rekomendacyjny,
d. Rekomendowany w okresie od dnia 20.04.2021 roku do dnia 20.04.2025 roku skorzysta z oferty
Organizatora w zakresie zakupu urządzeń marki Hydropool (jacuzzi lub basenu z przeciwprądem)
powołując się przy tym na Indywidualny Kod Rekomendacyjny oraz dokona płatności z tytułu zawartej
w tym zakresie umowy z Organizatorem.
4.

W przypadku ziszczenia się w Okresie Programu łącznie warunków określonych w ust. 3 niniejszego
Regulaminu Programu, Rekomendujący uprawniony jest do nabycia za kwotę 1 zł:
•

jednego vouchera o wartości 2000 zł (zwanego dalej Voucherem) na zakupy u Organizatora mebli
ogrodowych marki Miloo Home.

5.

W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że:
a. Indywidualny Kod Rekomendacyjny może zostać przekazany przez Rekomendującego dowolnej liczbie
Rekomendowanych,
b. Rekomendowany przy zawieraniu umowy z Organizatorem może skorzystać z wyłącznie jednego
Indywidualnego Kodu Rekomendacyjnego (dotyczy to także sytuacji, gdy umowa zawarta między
Rekomendowanym a Organizatorem zawarta będzie przez dwie lub więcej osób jako kupującymi),
c. Rekomendowany zobowiązany jest do powołania się na Indywidualny Kod Rekomendacyjny najpóźniej
w chwili zwarcia umowy z Organizatorem, w przeciwnym przypadku umowa taka traktowana będzie
jako nieobjęta niniejszym Programem,
d. Voucher posiadał będzie wskazany na nim termin ważności,
e. Indywidualny Kod Rekomendacyjny może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu,
f. Indywidualny Kod Rekomendacyjny ani Voucher nie podlegają wymianie na gotówkę,
g. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

wstrzymania

lub

wygaszenia

Indywidualnego

Kodu Rekomendacyjnego lub Vouchera w przypadku stwierdzenia lub uznania, że ich wykorzystanie lub
zrealizowanie miało charakter błędu, oszustwa, działania niezgodnego z prawem lub naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu.
6.

Organizator poinformuje Rekomendującego o wystąpieniu warunków uprawniających go do nabycia
vouchera, o którym mowa w ust. 4 oraz o terminie i sposobu jego nabycia. Rekomendujący nabywa prawo do
zakupu vouchera w momencie, gdy Rekomendowany wpłaci 100% wartości zamówienia. Voucher ważny

będzie przez 3 miesiące od momentu dokonania nabycia vouchera przez Rekomendującego.
7.

Rekomendujący po otrzymaniu informacji o możliwości nabycia vouchera ma obowiązek nabycia go we
wskazanym przez Organizatora terminie. W przeciwnym przypadku, po upływie tego terminy
Organizator przyjmuje, że Rekomendujący rezygnuje z uprawnienia wskazanego w ust. 4 i uprawnienie
to wygasa.

8.

Rekomendujący przekazując Rekomendowanemu Indywidualny Kod Rekomendacyjny, akceptuje niniejszy
Regulamin oraz:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji Programu,
b. wyraża zgodę na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów
marketingu bezpośredniego w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących
oferty Organizatora

9. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Programu jest
Meadow Group Polska sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Vogla 2, 02-963
Warszawa. (dalej jako „Spółka”).
a. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne dla wykonania obowiązków w ramach Programu będą
przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym przyjęcia zgłoszeń́, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
b. W związku z przystąpieniem do Programu i wyrażeniem zgody, o której mowa w art 16.b. dane osobowe
mogą być przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: przekazywania informacji
handlowych przez Spółkę̨ w formie elektronicznej lub telefonicznej.
c. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom
udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
bądź́ organom państwowym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Każda
osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak
też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż̇ przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego Programu przed upływem terminu określonego
w ust. 3 pkt b. W takim przypadku stosowne ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.hydropool.pl
11. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Programu lub niniejszego Regulaminu Programu w
każdym czasie. W takim przypadku stosowne ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.hydropool.pl
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem
w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji, nie później jednak niż w terminie
14 dni do daty zakończenia Programu.
13. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

14. Reklamacja sprzeczna z niniejszym regulaminem podlega odrzuceniu.
15. Ewentualne spory powstałe na tle Programu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.
16. Z możliwości uczestnictwa w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
17. Program objęty niniejszym regulaminem nie łączy się̨ z innymi promocjami i Programami prowadzonymi
przez Organizatora.

