
REGULAMIN PROMOCJI 

„WYPRÓBUJ NAS ZA DARMO” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR PROMOCJI 
 

Organizatorem Promocji „Wypróbuj nas za darmo”, zwanej dalej Promocją, jest Joanna Cieślak 

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Windykacja Joanna Cieślak 

z siedzibą w Poznaniu (61-361), ul. Starołęcka 18, NIP: 954-155-23-65 REGON: 302320001, 

zwana dalej Organizatorem. 

 

§ 2  

CZAS TRWANIA PROMOCJI  
 

1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). 

2. Promocja trwać będzie od dnia 01.06.2014 do dnia 31.12.2014. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia w każdym czasie, bez 

podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania 

lub zawieszenia Promocji na stronie internetowej www.ewindykacja.net.pl. 

 

§ 3 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI 
 

1. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, prowadzące we własnym imieniu działalność 

gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) oraz spółki prawa handlowego, zwane 

dalej Uczestnikiem. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zawarcie z Organizatorem w czasie trwania 

Promocji Umowy Ramowej o świadczenie usług windykacyjnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia z Uczestnikiem Umowy na 

warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. 

4. Promocja nie jest skierowana do pracowników Organizatora ani do osób pozostających 

z Organizatorem w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym. 

 

§ 4 

ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI 
 

1. Uczestnikowi, który w okresie trwania Promocji zawrze z Organizatorem Umowę Ramową 

o świadczenie usług windykacyjnych, zwanej dalej Umową, przysługuje prawo do 

promocyjnego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, które będzie wynosić w 

pierwszym miesiącu obowiązywania Umowy Ramowej – 1 zł netto (słownie 1 złoty).  

W ramach Promocji Uczestnik promocji może przekazać do obsługi windykacyjnej 

maksymalnie do 100 faktur. 

2. Druga faktura wystawiona Uczestnikowi Promocji z tytułu realizacji Umowy Ramowej, 

pomniejszona będzie o 1 zł netto (słownie: 1 złoty), tj. o koszt, który Uczestnik poniósł 

przez pierwszy miesiąc trwania Umowy Ramowej. 

3. Po upływie 30 dni od daty zawarcia Umowy Ramowej, Uczestnika będzie obowiązywać 

abonament określony w Umowie Ramowej.  

4. Uczestnik Promocji ma prawo do odstąpienia od Umowy Ramowej w ciągu 30 dni od daty 

podpisania Umowy Ramowej bez podania przyczyny. 

 

http://www.ewindykacja.net.pl/


§ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.)  

2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Promocji, a także w celach: 

marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym. 

3. Administratorem danych osobowych jest Windykacja Joanna Cieślak, ul. Starołęcka 18,  

61-361 Poznań. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w 

Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 

ich poprawiania. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej www.ewindykacja.net.pl. 

2. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszą 

http://www.ewindykacja.net.pl/

