Regulamin programu lojalnościowego „Strefa dla Księgowych”
(nie stosuje się do konsumentów)
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym
prowadzonym pod nazwą „Strefa dla Księgowych” organizowanym przez Sage spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
§ 1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
1. Benefit – przywilej związany z uczestnictwem w Programie, których aktualny wykaz oraz
podmioty je realizujące (Partnerzy Benefitu bądź Sage) znajdują się na stronie
www.sage.com.pl/strefa-dla-ksiegowych , w tym możliwość udziału w dedykowanych
czasowych promocjach i konkursach.
2. Formularz – elektroniczny formularz rejestracyjny, za pośrednictwem którego Uczestnik
zgłasza
zamiar
przystąpienia
do
Programu
zamieszczony
na
stronie
www.sage.com.pl/strefa-dla-ksiegowych .
3. Organizator – podmiot prowadzący Program, tj. Sage.
4. Partner Benefitu – przedsiębiorca współpracujący z Sage, który według wykazu
Benefitów, realizuje Benefit wybrany przez Uczestnika.
5. Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora pod nazwą „Strefa dla
Księgowych”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
6. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zasady i warunki uczestnictwa w
Programie.
7. Sage – Sage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-217,
ul. Kolejowa 5/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503,
REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 15 050 000
PLN.
8. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową samodzielnie bądź w
podmiocie trzecim, która w związku z tą działalnością wyrazi chęć udziału w Programie
poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza, jednocześnie spełniająca wymagane
warunki uczestnictwa w Programie przewidziane niniejszym Regulaminem, do której z
racji jej działalności gospodarczej lub zawodowej adresowana jest „Strefa dla
Księgowych”, zgodnie z jej celem określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest Sage.
2. Celem niniejszego Programu jest informacyjne wsparcie księgowych bądź osób
trudniących się zagadnieniami księgowo – finansowymi podmiotów gospodarczych
poprzez umożliwienie im rozwoju, stworzenie szans na wypromowanie własnej
działalności i zapewnienie atrakcyjnych Benefitów.
3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie
dobrowolne, ale niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Przez podanie danych osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w charakterze
Uczestnika zapewnia się, iż jest się upoważnionych do działania w imieniu Uczestnika.

Organizator ani Partnerzy Benefitu nie odpowiadają za podanie nieprawdziwych bądź
niekompletnych danych, w tym za związany z tym brak możliwości realizacji Benefitów.
§ 3. Zasady przystąpienia do Programu
1. Uczestnik przystępuje do udziału w Programie przez akceptację Regulaminu oraz
przesłanie wypełnionego Formularza z podaniem następujących danych obowiązkowych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu e-mail, będącego jednocześnie adresem do korespondencji,
c) NIP,
d) telefonu kontaktowego.
Uczestnik może dodatkowo podać następujące dane:
e) miejscowość
f) Nazwa firmy
2. Uczestnik ma prawo zmiany danych podanych w Formularzu w każdym czasie.
3. Uczestnik zobowiązany jest przez cały okres udziału w Programie na bieżąco zgłaszać
Organizatorowi wszelkie zmiany danych zawartych w Formularzu pod rygorem odmowy
realizacji Benefitu.
4. Przesłanie Formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
5. Za rejestrację do Programu nie pobiera się opłat. Korzystanie z wybranych Benefitów
może wiązać się z opłatami, których wykaz dostępny jest na stronie
www.sage.com.pl/strefa-dla-ksiegowych bądź na stronie Partnera Benefitu odnośnie
wybranego Benefitu. O opłatach dla Benefitów realizowanych przez Partnera Benefitu
decyduje Partner Benefitu. Konsumpcja Benefitu może przebiegać za pośrednictwem
wydania specjalnego kodu rabatowego umożliwiającego realizację Benefitu. Kody mogą
zostać wykorzystane jedynie przez uprawnionego Uczestnika.
§ 4. Zasady udziału w Programie
1. Program jest organizowany na czas nieokreślony do jego odwołania i rozpoczyna się z
dniem 5 grudnia 2014 roku. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje
Uczestników na co najmniej 14 dni przed zakończeniem Programu.
2. Uczestnik w ramach Programu dostaje możliwość uzyskania Benefitów umożliwiających
rozwój, promocję prowadzonej działalności, profesjonalną infolinię a okresowo wsparcie
informacyjne w postaci newslettera .
3. Otrzymanie wybranego Benefitu uzależnione jest od spełnienia warunków dla wybranego
Benefitu określonych w Regulaminie szczególnym dla danego Benefitu.
4. Liczba benefitów może być ograniczona. O pierwszeństwie nabycia Benefitu decyduje
kolejność zgłoszeń Uczestników dla danego Benefitu. Organizator nie odpowiada za
liczbę jednorazowo dostępnych Benefitów realizowanych przez Partnerów Benefitu.
5. Organizator będzie dostarczał Uczestnikowi informacji związanych z Programem oraz
określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności aktualnego wykazu dostępnych
Benefitów, poprzez:
a) stronę www.sage.com.pl/strefa-dla-ksiegowych ,
b) wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c) ulotki w formie drukowanej,
d) bezpośredni lub telefoniczny kontakt,
e) za pośrednictwem infolinii,
f) podczas przyjęć/eventów ,
g) paczuszki BTL rozsyłanych do Uczestników pocztą zwykłą lub kurierską.
6. Uczestnik może zgłosić pytanie związane z Programem za pośrednictwem formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.sage.com.pl/kontakt.

§ 5. Zasady wystąpienia z Programu
1. Usunięcie Uczestnika z Programu może nastąpić w każdym czasie wskutek:
a)
zakończenia Programu przez Organizatora,
b)
naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu,
c)
rażącego naruszenia przez Uczestnika powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
d)
podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych,
e)
rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie.
2.
Rezygnacja Uczestnika z Programu możliwa jest w każdym czasie, co nie wpływa na
złożone zamówienia na wybrane przez Uczestnika Benefity i obowiązek uiszczenia za
nie ewentualnych opłat, chyba że strony postanowią inaczej. Rezygnacja jest skuteczna
wraz z wysłaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na
stronie internetowej www.sage.com.pl/kontakt.
§ 6. Zmiany Regulaminu
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian lub uzupełnień niniejszego
Regulaminu w trakcie trwania Programu.
2.
W przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu Organizator zamieści treść zmian i
uzupełnień na stronie internetowej www.sage.com.pl/strefa-dla-ksiegowych najpóźniej na
14 dni przed chwilą wejścia ich w życie oraz roześle informację mailową o zmianie
Regulaminu na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji. W razie braku
akceptacji zmian Uczestnik będzie miał prawo złożenia rezygnacji z Programu na
zasadach określonych w § 5 ust. 2.
3.
Korzystanie z Programu po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją
wprowadzonych zmian.
1.

§ 7. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Organizator. Wszelkie dane
osobowe podane w Programie są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z art. 23
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. 2014 r. poz.
1182.) na potrzeby rejestracji, uczestnictwa w Programie, w tym realizacji Benefitów,
przekazywania informacji o Programie oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
2.
Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej
wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, w tym umożliwia Uczestnikom
dostęp (w tym wgląd) do treści podanych danych osobowych i ich poprawianie, a
także umożliwia Uczestnikom realizację prawa do kontroli przetwarzania podanych
danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego
przeprowadzenia Programu.
3.
Uczestnik przystępując do Programu oświadcza i zapewnia, że działania
podejmowane w ramach niniejszego Programu podejmuje w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawa. W szczególności Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do
uzyskania oraz przekazania wszelkich zawartych w Formularzu danych a przekazanie
tych danych odbywa się za wiedzą i zgodą podmiotu, którego dotyczą, którą to zgodę
uzyskał najpóźniej w chwili przystąpienia do Programu.
4. Przez podanie wyżej wskazanych danych i zaznaczenie odpowiedniego okienka w
Formularzu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznej informacji
handlowej Organizatora oraz Partnerów Benefitu przesyłanej przez Organizatora oraz
Partnerów Benefitu lub na ich zlecenie.
1.

§ 8. Odpowiedzialność
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Niedopuszczalne jest korzystanie z Programu przez Uczestnika w sposób sprzeczny
z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych), zasadami
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
W ramach Programu Organizator nie jest zobowiązany do udzielania informacji z
zakresu doradztwa księgowego, finansowego, prawnego, ani konsultacji związanych z
decyzjami biznesowymi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyznania lub
realizacji Benefitu z powodu błędnych lub nieprawidłowych danych podanych przez
Uczestnika lub z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika bądź Partnera Benefitu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące
problemami z komunikacją, o ile nie leżą po stronie Organizatora.
Odpowiedzialność za realizację Benefitu ogranicza się do wartości przyznanego
Benefitu, przy czym wyłącza się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania przez osobę
nieuprawnioną z poczty elektronicznej Uczestnika podczas dokonywania przystąpienia
do Programu lub uzyskiwania bądź realizacji Benefitu.
Z zastrzeżeniem Benefitów świadczonych bezpośrednio przez Organizatora,
Organizator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem
Benefitu, w tym w szczególności w związku z otrzymanym Benefitem, i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich należyte wykonanie. Reklamacje związane z realizacją Benefitu
przez Partnera Benefitu należy kierować do właściwego Partnera Benefitu.
Organizator nie udziela gwarancji jakości na produkty lub usługi udostępniane w
ramach Benefitów.
§ 9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu, przy
czym realizacja poszczególnych Benefitów następować będzie w oparciu o regulaminy
szczególne dostępne na stronie www.sage.com.pl. Brak akceptacji regulaminu
szczególnego przez Uczestnika oznacza brak możliwości realizacji danego Benefitu.
Wybór Benefitu, którego warunki określa regulamin szczególny oznacza akceptację jego
warunków. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
Szczegółowe zasady realizacji Benefitów określają bieżące, aktualizowane procedury
Benefitów dostępne na stronie www.sage.com.pl/strefa-dla-ksiegowych oraz
odpowiednich stronach Partnerów Benefitu realizujących wybrane Benefity, przy czym w
razie wątpliwości pierwszeństwo mają każdorazowo regulaminy szczególne.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego.
1.

