
1 
 

     Regulamin promocji Ateneo 2019 – Montuj ! Rejestruj ! Wygraj !  

Obowiązuje od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

I. Organizator 

Organizatorem promocji Ateneo 2019 jest RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą                             

w Warszawie przy ulicy Księdza Ignacego Skorupki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211105, NIP 5252208783, 

REGON 016420451, kapitał zakładowy 10 042 000,00 zł wpłacony w całości. 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową organizację i przebieg Promocji jest Paweł Ott – Country Sales 

Director. 

II. Uczestnicy 

1. Uczestnikami promocji Ateneo 2019 są Autoryzowani Instalatorzy Beretta oraz Autoryzowani 

Serwisanci Beretta z obowiązującą na dzień zamknięcia Promocji umową autoryzacyjną z RUG Riello 

Urządzenia Grzewcze S.A. – zwani dalej „Uczestnikami”. 

III. Czas trwania 

1. Promocja Ateneo 2019 trwa od 1.01.2019 r. (dzień  rozpoczęcia Promocji) do 31.12.2019 r. (dzień 

zamknięcia Promocji). 

2. W Promocji Ateneo 2019 biorą udział jedynie rodziny kotłów kondensacyjnych ujęte w punkcie IV. 

Regulaminu. 

 

IV. Rodziny kotłów biorących udział w promocji Ateneo 2019 

 Rodziny kotłów 
kondensacyjnych 

1. POWER 

2. EXCLUSIVE 

3. MYNUTE 

4. CIAO* 

5. QUADRA 

 

*- z wyłączeniem kotła CIAO AT  

V. Nagrody w promocji Ateneo 2019 

1. Nagrodą w Promocji Ateneo 2019 jest wyjazd na konferencję produktową marki Beretta 

(„Konferencja/Nagroda”). Wszystkie koszty związane z wyjazdem i zakwaterowaniem nagrodzonych 

Uczestników "Promocji Ateneo 2019" poniesie RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Szczegółowe 

informacje o Nagrodzie zostaną opublikowane do dnia 31.12.2019 na stronie internetowej 

www.beretta.pl w zakładce Partnerzy.  

http://www.beretta.pl/
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2. Zaproszenie na Konferencję jest wystawiane imiennie i może być wręczone jedynie osobie 

montującej i rejestrującej produkty marki Beretta na stronie www.beretta.pl , czyli przedsiębiorcy lub 

jego pracownikowi/współpracownikowi, posiadającemu aktualną autoryzację – Autoryzowany 

Instalator Beretta lub Autoryzowany Serwisant Beretta.    

VI. Zasady udziału w Promocji Ateneo 2019  

1. Aby wziąć udział w Promocji Ateneo 2019 należy zamontować i zarejestrować minimum 5 kotłów 

wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu w systemie rejestracji urządzeń na stronie 

internetowej www.beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” / „przez instalatora” w okresie od 

1.01.2019 do 31.12.2019 r. 

2. Wzięcie udziału w Promocji nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody, które zostaną 

przydzielone zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VII Regulaminu.  

3. Uczestnik nie może w żaden sposób wymuszać, nakłaniać lub wpływać w sposób natarczywy, 

niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z 

powszechnie akceptowanymi normami, na klientach zakupu kotłów objętych Promocją. Ponadto, 

Uczestnik nie może również stwarzać sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie 

klientom zakupu kotłów objętych Promocją, ograniczać w istotny sposób możliwości dokonywania 

przez klientów zakupu u innego przedsiębiorcy lub działać w jakikolwiek sposób niezgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku udowodnionego zachowania Uczestnika 

wyczerpującego jedną z sytuacji wskazanych w zdaniu poprzednim, Organizator ma prawo wykluczyć 

Uczestnika od udziału w Promocji, nie przyznać mu Nagrody lub żądać zwrotu równowartości już 

przyznanej Nagrody.     

VII. Zasady przyznawania nagród 

1. W Konferencji udział weźmie 30 Uczestników, którzy w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. 

uzyskają najwyższą wartość (w cenach katalogowych netto z katalogu produktów obowiązującego w 

czasie trwania promocji) zamontowanych i zarejestrowanych urządzeń. Rejestracja urządzeń odbywa 

się na stronie www.beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” / „przez instalatora”. 

2. Pierwszych 10 Uczestników z zarejestrowaną najwyższą wartością urządzeń otrzyma podwójne 

zaproszenie i będzie mogło wziąć udział w Konferencji  wspólnie z osobą towarzyszącą.  

3. Wybór Uczestnika co do Osoby Towarzyszącej podczas Konferencji nie może naruszać Kodeksu 

Etycznego dostępnego na stronie - http://www.utc.com/How-We-Work/Ethics-And-

Compliance/Pages/Code-of-Ethics.aspx  polityk wewnętrznych RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 

oraz podmiotów z grupy kapitałowej UTC.  

4. Osoba Towarzysząca, wybrana przez Uczestnika konkursu, dla celów weryfikacji zgodności 

dokonanego wyboru ze wskazanym powyżej Kodeksem Etycznym Organizatora oraz podmiotów z 

grupy kapitałowej UTC, będzie musiała złożyć oświadczenie, które Uczestnik wskazujący tą Osobę 

otrzyma wraz z zaproszeniem na Konferencję . W przypadku niezłożenia przez osobę wskazaną przez 

Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzający, Organizator zastrzega sobie 

prawo do odmowy akceptacji osoby wskazanej przez Uczestnika.   

http://www.beretta.pl/
http://www.beretta.pl/
http://www.utc.com/How-We-Work/Ethics-And-Compliance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
http://www.utc.com/How-We-Work/Ethics-And-Compliance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie czynności związane z Promocją Ateneo 2019, w tym utworzenie listy uczestników  

uprawnionych do otrzymania Nagrody zostaną zakończone do 31 stycznia 2020 roku. 

2. Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez Uczestnika Nagrody w jakiejkolwiek 

innej formie niż określona w Regulaminie promocji Ateneo 2019. 

3. Nagroda niewykorzystana w terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie może być 

wykorzystana w innym terminie. 

4. Uczestnik po otrzymaniu informacji o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną poprzez e-mail na 

podany przez niego (przy rejestracji kotłów objętych konkursem na stronie www.beretta.pl w 

zakładce „Rejestracja urządzeń” / „przez instalatora”)  adres mailowy i w formie pisemnej na adres 

do korespondencji wskazany przy zakładaniu konta w systemie Autoryzowanych Instalatorów Beretta 

oraz Autoryzowanych Serwisantów Beretta, zobowiązany jest poinformować Organizatora mailowo 

(na adres mailowy z którego otrzymał informację o Nagrodzie) w terminie 14 dni od otrzymania 

informacji o otrzymaniu nagrody czy będzie chciał z niej skorzystać. Jeżeli Uczestnik nie poinformował 

Organizatora o swojej decyzji w zakresie skorzystania z Nagrody w terminie do 14 dni od uzyskania 

informacji o jej przyznaniu drogą mailową, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 

Nagrody i przekazania jej kolejnemu Uczestnikowi z listy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestników o danych uzasadniających,  

zgodnie z pkt. VII , zakwalifikowanie do nagrody innego Uczestnika. 

6. Uczestnik promocji Ateneo 2019: 

a) nieprowadzący działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych 

(art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponadto Uczestnik jest 

zobowiązany do wpłaty na rzecz RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. zryczałtowanego podatku 

dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j. z dnia 2018.01.24 ze zm., dalej 

„PIT”) przed udostępnieniem nagrody (art. 41 ust. 7 pkt 1 PIT); 

b) prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany rozliczyć przychód od wartości otrzymanych 

świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, pod warunkiem, że są związane                                    

z prowadzoną działalnością (art. 14 ust. 2, pkt 8 PIT); 

c) w sytuacji, gdy Uczestnik Promocji przekazuje udział w Konferencji Osobie Towarzyszącej, o której 

mowa w Rozdziale VII pkt 4, osoba ta jest zobowiązana do rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych z tytułu otrzymanego świadczenia na podstawie informacji o osiągniętych przychodach 

(PIT 11) przygotowanej i doręczonej przez Organizatora w terminie do końca lutego następnego roku.  

7. Reklamacje odnoszące się i mogące wyniknąć z Promocji będą rozstrzygane przez Organizatora 

w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia na następujący adres mailowy: marketing@beretta.pl . 

W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia 

dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym 

mailto:marketing@beretta.pl
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Uczestnik zostanie pisemnie poinformowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za 

uwzględnioną. 

8. Odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek uchybień w organizacji i przebiegu samej konferencji 

(Nagrody) ponosi jej wykonawca, u którego Organizator promocji wykupi Nagrodę, tym samym 

Organizator zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przedmiotowym zakresie, w tym na 

zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Wykonawca Nagrody zostanie ogłoszony do dnia 

31.12.2019 r. na stronie internetowej www.beretta.pl w zakładce Partnerzy.  

9. Ochrona Danych Osobowych  

9.1. Na stronie www.beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” należy wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji Ateneo 2019. 

Zgoda ta nosi treść :  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu 

rejestracyjnym kotła przez nas - RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A., z siedzibą w Warszawie,               

w celach związanych z uczestnictwem w promocji Ateneo 2019 - „Montuj ! Rejestruj ! Wygraj ! ”,        

w tym przetwarzania tych danych w związku z przyznaniem i wykorzystaniem nagrody w ramach 

promocji Ateneo 2019 - „Montuj ! Rejestruj ! Wygraj !”. 

       

9.2. Na stronie www.beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” można wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w formie mailingu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zgoda ta nosi treść:  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w  formularzu 

rejestracyjnym kotła w celu marketingu bezpośredniego w formie mailingu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej przez RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz na przesyłanie informacji 

handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail w 

rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

       

9.3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji Ateneo 2019 

jest Organizator. Dane Uczestników Promocji Ateneo 2019 podlegają ochronie zgodnie z niniejszym 

regulaminem oraz przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

http://www.beretta.pl/
http://www.beretta.pl/
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9.4. Inspektorem ochrony danych w RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie  

jest Monika Jurkiewicz - m.jurkiewicz@kancelaria-jurkiewicz.pl. 

9.5. Dane osobowe przetwarzane są w celach: 

9.5.1 związanych z uczestnictwem w Promocji Ateneo 2019 - w tym przetwarzania tych danych w 

związku z przyznaniem i wykorzystaniem nagrody w ramach Promocji Ateneo 2019 (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. a RODO),   

9.5.2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. 

celach archiwalnych  (dowodowych)  dla  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO,  

9.5.3. ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest naszym 

prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

9.5.4. marketingu bezpośredniego w formie mailingu dotyczącego towarów i usług RUG Riello 

Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

9.6. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.                  

z siedzibą w Warszawie.  

9.7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, na podstawie 

Obowiązujących zasad Korporacyjnych United Technologies z dnia 15 maja 2017 r. oraz                           

z zachowaniem reguł wynikających z Podręcznika Reguł Korporacyjnych (Rozdział 24) United 

Technologies ostatnio modyfikowanego w dniu 17 sierpnia 2017 r. oraz wydanej na jego podstawie 

Polityki Ochrony Danych Osobowych wydanych dla RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą       

w Warszawie. 

9.8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu 

ostatecznego rozliczenia finansowego niniejszej promocji oraz przez wymagane prawem okresy 

posiadania dokumentacji podatkowej i rachunkowej. 

9.8.1. Dane pozyskane w celach związanych z uczestnictwem w promocji Ateneo 2019 - w tym 

przetwarzania tych danych w związku z przyznaniem i wykorzystaniem nagrody w ramach promocji 

Ateneo 2019 przechowujemy przez okres trwania promocji oraz do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia niniejszej promocji. 

9.8.2. Dane przechowywane w celach archiwalnych lub ustalenia, dochodzenia  lub  obrony przed  

roszczeniami, przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tytułu promocji Ateneo 

2019. 

9.8.3. Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy  dla  potrzeb marketingu bezpośredniego 

naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem  ich  przetwarzania         

w  tym  celu,  lub sami  ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

9.9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.   



6 
 

9.10. Możecie uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w RUG 

Riello Urządzenia Grzewcze S.A., w Toruniu, ul. Kociewska 28/30. 

9.11. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) macie Państwo prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9.12. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych               

w celach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. W związku z tym należy taki sprzeciw 

wysłać na adres: info@beretta.pl . Jeżeli  skorzystasz  z  tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania 

danych w powyższym celu.  

9.13. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile 

przetwarzanie dokonywane jest w oparciu o art. 6 ust 1 lit f  RODO. W związku z tym należy taki 

sprzeciw wysłać na adres: info@beretta.pl.  

9.14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy prawa.   

9.15. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.  

9.16. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z uczestnictwem             

w Promocji Ateneo 2019. Brak podania danych osobowych uniemożliwia nam wypełnienie 

obowiązków wynikających z Regulaminu Promocji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów 

marketingu bezpośredniego związanego z towarami i usługami RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z 

siedzibą w Warszawie, co jest niezależnie od uczestnictwa w Promocji Ateneo 2019. 

9.17. W  oparciu  o  Państwa  dane  osobowe  Administrator nie  będzie  podejmował  wobec 

Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie jego 

obowiązywania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem 

zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w 

niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym 

Regulaminie, jednak nie wcześniej niż od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na 

stronie internetowej organizatora www.beretta.pl w zakładce Partnerzy.  

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 

(Dz.U.2018.1025 t. j.  z dnia 2018.05.29). 

http://www.beretta.pl/

