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§1 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady przebiegu Kampanii lojalnościowej 

Checkpoint (dalej zwanej „Kampanią”), w szczególności zasady i warunki uczestnictwa w Kampanii, 

zasady przyznawania i gromadzenia punktów w ramach Kampanii, produkty które można otrzymać w 

zamian za zgromadzone punkty oraz sposób ich wydawania przez Organizatora. 

 

 

§2 

DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Organizator – oznacza spółkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magneti Marelli 

Aftermarket Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

+48326036107 wyposazenie@magnetimarelli.com wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział 

VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000012304, 

2. Uczestnik – oznacza podmiot, spełniający wynikające z Regulaminu warunki uczestnictwa w 

Kampanii, który przystąpił do uczestnictwa w Kampanii (zalogował się) zgodnie z procedurą 

przewidzianą w Regulaminie, 

3. Strona internetowa – oznacza stronę internetową Organizatora znajdującą się pod adresem:  

 www.wyposazeniemm.pl, na której Organizator zamieszcza informacje związane z przebiegiem 

Kampanii, jak również na której można zalogować się na konto Uczestnika, 

4. Punkty – oznacza punkty, które uzyskuje Uczestnik Kampanii na zasadach przewidzianych w 

Regulaminie, 

5. Hasło – oznacza indywidualne hasło dostępu do konta Użytkownika, wysyłane Uczestnikowi przez 

Organizatora Kampanii. 

6. Login – jest adresem e-mail Uczestnika Kampanii. 

 

§3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Kampania jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://www.wyposazeniemm.pl/


2. Uczestnictwo w Kampanii jest nieodpłatne i dobrowolne. 

3. Organizatorem Kampanii jest Marelli Aftermarket Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Plac 

pod Lipami 5, 40-476 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 

KRS, pod numerem KRS 0000012304. 

4. Kampania rozpoczyna się w dniu 25.11.2017r i będzie trwała przez czas określony do dnia 

31.12.2020r z tym zastrzeżeniem, iż Organizator może w dowolnym momencie zdecydować o 

wcześniejszym zakończeniu Kampanii. W takiej sytuacji Organizator zawiadomi wszystkich 

Uczestników o nowym terminie zakończenia Kampanii. Zawiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną 

na adresy poczty elektronicznej podane przez Uczestników.  

5. Regulamin Kampanii dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§4 

UCZESTNICY KAMPANII 

1. Uczestnikami Kampanii mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną, które w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej prowadzą serwis autoryzowany Magneti Marelli Checkstar i spełniają jednocześnie, w 

momencie rejestracji, łącznie wszystkie poniższe warunki, to jest: (1) posiadają zaktualizowany 

tester diagnostyczny MM, (2) uczestniczyli w co najmniej jednym szkoleniu organizowanym przez 

Organizatora, (3) w ostatnim pełnym zakończonym roku kalendarzowym wygenerowali minimalny 

roczny obrót na produktach z oferty Organizatora w wysokości 10000 zł netto, (4) posiadają pełną 

wizualizację serwisu (barwy i logotypy) dostarczoną przez Organizatora. 

 

 

§5 

UCZESTNICTWO W KAMPANII 

1. Uczestnictwo w Kampanii jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Uczestnictwo w Kampanii w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zawarcie miedzy 

Uczestnikiem a Organizatorem umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 

oferowanych przez Organizatora. 

3. Podmiot zainteresowany uczestnictwem w Kampanii może przystąpić do uczestnictwa w Kampanii 

przed jej rozpoczęciem, jak również w każdym czasie w trakcie jej trwania. 

4. Rejestracja jest równoznaczna z założeniem w systemie Organizatora indywidulanego konta 

elektronicznego Uczestnika, do którego Uczestnik ma dostęp po zalogowaniu za pośrednictwem 

Strony Internetowej. 

5. Uczestnik w każdej chwili trwania Kampanii może zalogować się do konta na stronie 

www.wyposazeniemm.pl , na którym gromadzone będą Punkty. Uczestnik może sprawdzić na 

koncie bieżącą liczbę zgromadzonych przez niego w Punktów. 

http://www.wyposazeniemm.pl/


 

§6 

ZASADY USTALANIA I GROMADZENIA PUNKTÓW 

1. Datą początkową, od której Uczestnik Kampanii rozpoczyna gromadzenie Punktów w Kampanii jest 

01.01.2017r 

2. Punkty gromadzone są przez cały okres trwania Kampanii na kontach Uczestników. 

3. Punkty naliczane są na podstawie zamówień na produkty oferowane przez Organizatora, złożonych 

przez Uczestnika Kampanii przez dystrybutora i zrealizowanych w okresie trwania Kampanii w ten 

sposób, że za każdy 1 złoty netto wynikających  z 2%  wartości obrotu produktów MM objętych 

zrealizowanymi zamówieniami złożonymi przez Uczestnika Kampanii Uczestnik Kampanii otrzymuje 

100 Punktów. 

4. Zamówienie uważa się za zrealizowane jeśli zamówione produkty zostały odebrane przez 

Uczestnika a cena za zamówione produkty zostały przez Uczestnika w całości zapłacona u 

obsługującego go dystrybutora.  

5. Punkty przyznawane są i zapisywane na kontach Uczestników po każdym półrocznym okresie 

rozliczeniowym. 

 

§7 

WYMIANA PUNKTÓW NA PRODUKTY 

1. Zgromadzone przez Uczestnika Punkty mogą zostać wymienione na produkty wskazane w Katalogu 

Produktów Kampanii (dalej zwanym „Katalogiem”). Katalog ten zawiera opis produktów wraz z liczbą 

punktów, które mogą być wymienione na dany produkt. 

2. Katalog Produktów nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności 

wskazanych w nim produktów, zastrzegając sobie prawo do wycofania produktów z katalogu bez 

podania przyczyny. Zdjęcia zamieszczone w Katalogu są zdjęciami przykładowymi i nie mogą 

stanowić podstawy do składania reklamacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez konieczności powiadamiania 

Uczestników produktów znajdujących się w Katalogu, a także ich wartości punktowej.  

4. W trakcie trwania Kampanii Uczestnik zgłasza za pomocą Strony internetowej chęć wymiany całości 

bądź części zgromadzonych Punktów na produkty z Katalogu. Liczba Punktów na koncie uczestnika 

ulega w tym momencie odpowiedniemu zmniejszeniu o liczbę Punktów wymienionych na produkty.  

5. Organizator, po sprawdzeniu zgodności wszystkich danych, przekazuje zamówiony produkt 

Uczestnikowi przesyłką kurierską wysyłając ją w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Uczestnika 

chęci wymiany Punktów na produkt.  

6. W momencie odbierania produktu Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy jest on zgodny z 

zamówieniem, sprawny, kompletny i czy nie posiada wad. 

7. Zgromadzone Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Produkty o wyższej wartości punktowej 

można zamawiać częściowo za Punkty za dopłatą pieniężną w ten sposób, iż jeden brakujący Punkt 

stanowi równowartość 0,01 złotych. 



8. Za każdy zamówiony produkt, jeśli został on w całości zamówiony za zgromadzone przez 

Uczestnika Punkty, Organizator wystawi dystrybutorowi obsługującemu Uczestnika fakturę VAT na 

kwotę 1 złotych plus VAT. W razie dopłaty, o której mowa w §7 ust 7 Regulaminu, Organizator 

wystawi obsługującemu Uczestnika dystrybutorowi fakturę na kwotę zapłaconej przez uczestnika 

dopłaty. Wydanie produktu, o czym mowa w §7 ust 5 Regulaminu nastąpi po zapłacie przez 

Uczestnika kwoty objętej wystawioną fakturą VAT.  

 

§8 

REZYGNACJA I WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z KAMPANII 

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Kampanii, poprzez złożenie  

Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Skutkiem rezygnacji z uczestnictwa w 

Kampanii jest automatyczne zamknięcie konta Uczestnika, co uniemożliwia Uczestnikowi dalsze 

gromadzenie Punktów. Punkty zgromadzone przez Uczestnika na koncie w momencie jego 

zamknięcia z powodu rezygnacji przepadają. 

2. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Kampanii w przypadku gdy Uczestnik 

naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Kampanii, Punkty Uczestnika zgromadzone na koncie w 

dniu jego wykluczenia przepadają, a konto Uczestnika zostaje zablokowane i zamknięte. 

 

§9 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, 

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w przypadku 

kiedy cel przetwarzania wymaga takiej zgody, art. 23 ust 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jak i  art. 6 ust. 1 punkt a, b i f (prawnie 

uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Danych oraz powiązane podmioty) 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Podają Państwo swoje dane Administratorowi Danych dobrowolnie, jednak ich podanie w przypadku 

zawarcia umowy kupna sprzedaży jest niezbędne do realizacji tej umowy. Nie podanie danych 

będzie skutkowało brakiem możliwości dostarczenia produktów Administratora Danych i/lub 

informacji marketingowych.   

4. Państwa dane osobowe które są przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do czasu jej 

cofnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych Państwa 

roszczeń reklamacyjnych. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem. 

5. Analiza Państwa zachowań i preferencji zakupowych (profilowanie) jest prowadzona jedynie w 

przypadku Państwa zgodny oraz  wyłącznie w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez 

Administratora Danych i dostosowania oferty Administratora Danych do Państwa potrzeb. 



6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu umożliwienia Uczestnikom 

Kampanii, pełnego korzystania z ich uprawnień wynikających z uczestnictwa w Kampanii, w celach 

statutowych, w celach archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych, podejmowanych przez 

Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: 

sprzedaż produktów lub usług, przesyłanie informacji o nowych produktach lub usługach, udział w 

konkursach, promocjach, czy akcjach promocyjnych. 

7. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesieni żądania sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy). 

8. Osoby którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi 

pracownikami/współpracownikami Administratora Danych którzy w celów wykonania sowich 

obowiązku muszą posiadać do nich dostęp, np. pracownik działu wysyłki towaru  

9. Dane osobowe Uczestników Kampanii, za ich zgodą, mogą zostać przekazane innym 

administratorom w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych. 

10. Dane osobowe Uczestników Kampanii mogą zostać przekazane uprawnionym organom. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Uczestnika nieprawdziwych 

informacji. 

12. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestników winna być kierowana na adres: Magneti Marelli Aftermarket Sp z o.o., ul. Plac pod 

Lipami 5, 40-476 Katowice lub do Inspektora Ochrony Danych w Magneti Marelli Aftermarket Sp z 

o.o., Pana Michałem Geilke, m.geilke@orleccy.pl, GSM: 577 631 313. 

13. Organizator będzie przesyłać informacje handlowe na podane adresy e-mailowe oraz numery 

telefonów komórkowych, Uczestnikom którzy wyrażą na to swoją zgodę, na podstawie ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. 

zm.). 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu dokonuje 

się poprzez umieszczenie jego zaktualizowanej wersji na Stronie internetowej. Aktualna wersja 

Regulaminu zostanie również wysłana do Uczestników pocztą elektroniczną na podane przez nich 

adresy mailowe. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 1 tygodnia od umieszczenia 

zaktualizowanej wersji Regulaminu na Stronie internetowej. 

2. Zalogowanie na konto Uczestnika w Kampanii stanowi jednocześnie oświadczenie woli Uczestnika o 

zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. 

3. W razie powstania spornych kwestii w trakcie trwania Kampanii, będą one rozstrzygane w pierwszej 

kolejności przez Organizatora, a w razie wystąpienia przez Uczestnika bądź inną osobę na drogę 



postępowania sądowego, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą 

powstać w związku z Kampanią, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4.  Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2017r 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, wiążące pozostają postanowienia kodeksu 

cywilnego. 

 

Katowice, dnia  

Organizator 

Magneti Marelli AftermarketSp. zo.o. 

 

 

 

 


