REGULAMIN
PROMOCJI „Wienerberger Cashback”

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
ARTYKUŁ 1 – Informacje podstawowe
1.1

Niniejsza regulamin określa warunki promocji pn. „Wienerberger Cashback”, której organizatorem jest
Wienerberger Ceramika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-175)
przy ul. Ostrobramskiej 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000088098, nr NIP 841-100-38-37, kapitał zakładowy 374.324.808,00 zł

1.2

Promocja pn. „Wienerberger Cashback” odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3

Udział w promocji pn. „Wienerberger Cashback” jest dobrowolny.

ARTYKUŁ 2 – Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie dla zwrotów wskazanych poniżej:
2.1

Wienerberger – Wienerberger Ceramika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088098, nr NIP 841-100-38-37, kapitał zakładowy 374
324 808,00 zł;

2.2

Promocja – promocja pn. „Wienerberger Cashback”;

2.3

Okres Promocji – okres od dnia 15 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, przed upływem którego
należy dokonać zakupu Produktu;

2.4

Produkty – dachówki Koramic oraz ceramiczne i nie ceramiczne akcesoria dachowe marki Koramic produkcji
wyłącznie Wienerberger, znajdujące się w ofercie Przedstawicieli Wienerberger wyłącznie na rynku polskim w
Okresie Promocji, których oferta dostępna jest na stronie www.wienerberger.pl;

2.5

Przedstawiciel Wienerberger – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku – Kodeks cywilny prowadzący działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych posiadający
autoryzację Wienerberger; lista Przedstawicieli Wienerberger dostępna jest na stronie Wienerberger pod
adresem www.wienerberger.pl oraz na stronie Promocji pod adresem www.wienerberger-cashback.pl;

2.6

Dekarz - przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
prowadzący działalność w zakresie krycia i naprawy dachów; w sposób wyraźny postanawia się, iż jako Dekarza
rozumiemy także Przedstawicieli Wienerberger, którzy świadczą usługi dekarskie łącznie ze sprzedażą
materiałów budowlanych Wienerberger;

2.7

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w
rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, posiadająca miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w Okresie Promocji dokona zakupu Produktów u
Przedstawiciela Wienerberger oraz spełni pozostałe kryteria opisane w Regulaminie;

2.8

Rabat Promocyjny – zwrot części ceny nabycia Produktów zakupionych w ramach Promocji realizowany przez
Wienerberger na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2

ROZDZIAŁ II – UCZESTNICTWO ORAZ ZASADY PROMOCJI
ARTYKUŁ 3 – Produkty
3.1

Promocja dotyczy Produktów zakupionych wyłącznie u Przedstawicieli Wienerberger na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym także nabytych w ramach sprzedaży prowadzonej na odległość przez Przedstawicieli
Wienerberger posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.1.1

3.2

W sposób wyraźny postanawia się, iż do udziału w Promocji nie uprawnia: (i) nabycie Produktów poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) poza Okresem Promocji tj. przed 15 września 2018 roku lub po
31 grudnia 2018 roku, lub (iii) od podmiotu, który nie jest Przedstawicielem Wienerberger. Promocja nie
obejmuje także Produktów pochodzących ze sprzedaży wtórnej.

Promocja dotyczy Produktów fabrycznie nowych. Nie są objęte Promocją Produkty demonstracyjne lub
sprzedane jako niepełnowartościowe.

ARTYKUŁ 4 – Warunki uczestnictwa w Promocji
4.1

Warunkiem udziału w Promocji i możliwości uzyskania Rabatu Promocyjnego jest łączne spełnienie
następujących warunków przez Uczestnika:
(i)
dokonanie w Okresie Promocji zakupu Produktów u Przedstawiciela Wienerberger w ramach
jednorazowej transakcji za kwotę nie mniejszą niż 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
brutto,
(ii)
zachowanie:
a) faktury VAT ze stawką 23% potwierdzającej dokonanie zakupu Produktów u Przedstawiciela
Wienerberger w Okresie Promocji, lub
b) faktury VAT ze stawką 8% stwierdzającej zakup u Dekarza, będącego jednocześnie
Przedstawicielem Wienerberger, usługi dekarskiej polegającej w szczególności na położeniu
Produktów zakupionych u niego w Okresie Promocji, lub
c) faktury VAT ze stawką 8% dokumentującej realizację usługi dekarskiej przez Dekarza, który nie
jest Przedstawicielem Wienerberger oraz faktury VAT zakupowej potwierdzającej wartość
zakupionych Produktów przez Dekarza od Przedstawiciela Wienerberger,
w sposób wyraźny postanawia się, iż na potrzeby udziału w Promocji nie jest wystarczające zachowanie
faktury pro-forma lub faktury zaliczkowej; w przypadku faktury VAT ze stawką 8% Uczestnik
zobowiązany jest do zachowania dokumentów wystawionych przez Dekarza, który wystawił fakturę VAT,
potwierdzających ilość oraz rodzaj Produktów wydanych Uczestnikowi w ramach realizacji usługi
dekarskiej, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowy dokument musi zawierać co najmniej:
- zestawienie Produktów z oznaczeniem ich rodzaju oraz ilości,
- dane Dekarza tożsame z danymi wskazanymi w treści faktury VAT ze stawką 8%,
- numer faktury VAT, której dotyczy dokument,
- datę wystawienia dokumentu, z zastrzeżeniem, iż zostanie on wystawiony w Okresie Promocji,
(iii)
zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie
internetowej Wienerberger pod adresem www.wienerberger-cashback.pl.

4.2

W Promocji nie mogą wziąć udziału:
(i)
pracownicy oraz współpracownicy Wienerberger lub Przedstawiciela Wienerberger,

3

(ii)
(iii)

członkowie rodzin pracowników oraz współpracowników Wienerberger lub Przedstawiciela
Wienerberger, przez których rozumie się krewnych i powinowatych 1 stopnia,
Dekarze, ich pracownicy oraz współpracownicy oraz członkowie ich rodzin, przez których rozumie się
krewnych i powinowatych 1 stopnia.

ARTYKUŁ 5 – Rejestracja
5.1

5.1.1

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki, o których mowa w Artykule 4 niniejszego
regulaminu, musi wypełnić oraz przesłać do Wienerberger za pośrednictwem systemu informatycznego
udostępnionego przez Wienerberger Uczestnikowi wypełniony przez niego formularz rejestracyjny udostępniony
na stronie, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. (iii) powyżej.
www pod adresem www.wienerberger-cashback.pl.
Do rejestracji Uczestnik może przystąpić po rozpoczęciu prac, które wymagają zastosowania Produktów.

Uczestnik nie może upoważnić osoby trzeciej do przeprowadzenia w jego imieniu procesu rejestracji.
5.2

Prawidłowe wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej wymaga:
5.2.1

Podania następujących danych:
(i)
Imienia i nazwiska
(ii)
numeru telefonu;
(iii)
adresu e-mail;
(iv)
numeru rachunku bankowego;
(v)
rodzaju zakupionego Produktu (z listy udostępnionej w treści formularza);
(vi)
Przedstawiciela Wienerberger, u którego zostały zakupione Produkty (z listy udostępnionej w
treści formularza);
(vii)
adresu realizowanej budowy lub numeru działki identyfikującego nieruchomość, na której
realizowana jest budowa, w ramach której mają zostać wykorzystane Produkty

5.2.2

Dołączenia następujących załączników:
(i)
czytelnego skanu faktury VAT dokumentującej zakup Produktów lub realizacji usługi z
wykorzystaniem Produktów;
(ii)
czytelnego zdjęcia etykiety produktowej wyjętej z palety lub innego opakowania Produktów;
(iii)
czytelnej kopii dowodu zapłaty faktury VAT;
(iv)
w przypadku faktury VAT ze stawką 8%, czytelnego skanu dokumentu, o którym mowa w
Artykule 4 ust. 4.1 pkt (ii),
(v)
w przypadku faktury VAT ze stawką 8% dokumentującej realizację usługi dekarskiej przez
Dekarza, który nie jest Przedstawicielem Wienerberger, faktury VAT zakupowej potwierdzającej
wartość zakupionych przez Dekarza od Przedstawiciela Wienerberger Produktów.

5.3

Rejestracja Uczestnika może nastąpić najpóźniej z dniem 31 stycznia 2019 roku. W sposób wyraźny postanawia
się, iż wskazana data dotyczy jedynie rejestracji Uczestników – dla możliwości uczestnictwa w Promocji, zakup
Produktów musi zostać dokonany w Okresie Promocji.

5.4

Wienerberger zweryfikuje zgłoszenia Uczestników w terminie 20 dni roboczych (poniedziałek – piątek, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania zgłoszenia w oparciu o dane wskazane przez
Uczestnika podczas rejestracji. W celu weryfikacji zgłoszenia Uczestnika Wienerberger zastrzega sobie prawo
do wizyty na miejscu budowy, w ramach której wykorzystywane są Produkty.
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5.5

5.4.1

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rejestracji, w tym w szczególności w przypadku
stwierdzenia, iż nie zostały dołączone wymagane załączniki Wienerberger poinformuje Uczestnika o tym
fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji. W takim
przypadku Uczestnik ma prawo do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania korespondencji elektronicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wienerberger
zweryfikuje poprawione zgłoszenie Uczestnika w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania
poprawionego zgłoszenia.

5.4.2

W przypadku niedołączenia do formularza rejestracyjnego załącznika, o którym mowa w art. 5.2.2 pkt
(v), Wienerberger, po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 5.4.1 powyżej, będzie
uprawniony do ustalenia wartości zakupionych Produktów, a w konsekwencji weryfikacji osiągnięcia
minimalnej wartości Produktów, o której mowa w art. 4.4.1 pkt (i) niniejszego regulaminu, w oparciu o
rekomendowane przez Wienerberger ceny zakupionych Produktów, zgodnie z cennikiem Wienerberger
pomniejszone o 20%.

Wienerberger poinformuje Uczestnika o wynikach weryfikacji zgłoszenia pocztą elektroniczną, na adres
wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji w terminie, o którym mowa w ust. 5.4 powyżej.
5.5.1

Wienerberger jest uprawnione do odmowy rejestracji Uczestnika w przypadku, gdy zgłoszenie
rejestracyjne jest błędne lub niekompletne, a braki te nie zostały uzupełnione zgodnie z ust. 5.4.1
powyżej, a także w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera niezgodne z prawdą informacje lub jest w
jakikolwiek sposób sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

ARTYKUŁ 6 – Rabat Promocyjny
6.1

Uczestnikowi, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Wienerberger, przyznany zostanie Rabat
Promocyjny.

6.2

Rabat Promocyjny opiewa na następujące kwoty:
6.2.1

400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za dokonanie zakupu dowolnej dachówki z katalogu Produktów
wraz z akcesoriami ceramicznymi z pominięciem dachówki Orea 9;

6.2.2

650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) za dokonanie zakupu dowolnej dachówki z katalogu
Produktów wraz z akcesoriami ceramicznymi z pominięciem dachówki Orea 9 oraz akcesoriami nie
ceramicznymi o wartości co najmniej 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto;

6.2.3

900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) za dokonanie zakupu dowolnej dachówki z katalogu Produktów
wraz z akcesoriami ceramicznymi z pominięciem dachówki Orea 9 oraz akcesoriami nie ceramicznymi
o wartości co najmniej 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych) brutto;

6.2.4

500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za dokonanie zakupu a dokonanie zakupu dachówki Orea 9 wraz z
akcesoriami ceramicznymi;

6.2.5

750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) za dokonanie zakupu a dokonanie zakupu dachówki
Orea 9 wraz z akcesoriami ceramicznymi oraz akcesoriami nie ceramicznymi o wartości co najmniej
700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto;
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6.2.6

1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za dokonanie zakupu dachówki Orea 9 wraz z akcesoriami
ceramicznymi oraz akcesoriami nie ceramicznymi o wartości co najmniej 1.400,00 zł (słownie: tysiąc
czterysta złotych) brutto;

6.3

Rabat Promocyjny zostanie przekazany przez Wienerberger wyłącznie przelewem na rachunek bankowy
Uczestnika wskazany przez niego podczas rejestracji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia pozytywnej
weryfikacji zgłoszenia Uczestnika. W sposób wyraźny postanawia się, iż Rabat Promocyjny nie może zostać
przekazany w innej, niż przelew na rachunek bankowy, formie, w szczególności zaś przekazem pocztowym czy
też w gotówce.

6.4

Uczestnik może otrzymać jeden Rabat Promocyjny w ramach Promocji.
6.4.1

Dokonanie zakupu Produktów:
(i)
za cenę stanowiącą wielokrotność kwoty określonej w Artykule 4 ust. 4.1 ppkt (i) niniejszego
Regulaminu,
(ii)
kilkukrotnie w Okresie Promocji u jednego lub kilku Przedstawicieli Wienerberger,

nie uprawnia Uczestnika do kilkukrotnego uzyskania Rabatu Promocyjnego.
6.5

Uczestnik nie może przenieść prawa do Rabatu Promocyjnego na jakąkolwiek osobę trzecią. Uczestnik nie może
także upoważnić osoby trzeciej do odbioru Rabatu Promocyjnego.

ROZDZIAŁ III – REKLAMACJE
ARTYKUŁ 7 – Reklamacje
7.1

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
reklamacje@wienerberger-cashback.pl w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę
reklamacji. Za datę złożenia reklamacji uważa się dzień jej wpływu na wskazany w zdaniu poprzednim adres
poczty elektronicznej. Reklamacja złożona po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym ust. zostanie
pozostawiona bez rozpoznania.

7.2

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika składającego reklamację, adres do
korespondencji, przyczynę jej złożenia oraz wskazywać na oczekiwany przez Uczestnika sposób jej załatwienia.

7.3

Wienerberger rozpozna złożoną reklamację w terminie 14 dni roboczych (poniedziałek – piątek, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). O wynikach rozpatrzenia reklamacji Wienerberger poinformuje Uczestnika
składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.4

W sposób wyraźny postanawia się, iż Wienerberger nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
sieci Internet, błędy w przesyle danych, wadliwość usług świadczonych przez podmioty trzecie zapewniające
dostęp do sieci Internet, banki prowadzące rachunki bankowe oraz za następstwa usterek technicznych lub
błędów w konfiguracji urządzeń końcowych oraz infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanych przez
Uczestnika i niezapewnionych przez Wienerberger.
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ROZDZIAŁ IV – DANE OSOBOWE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ARTYKUŁ 8 – Dane osobowe
8.1
8.2

Administratorem danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o w Warszawie.
Kontakt z Wienerberger możliwy jest:
(i) listownie, pod adresem:
Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa
z dopiskiem „Dane osobowe”
(ii) mailowo, pod adresem
WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com
(iii) poprzez Inspektora Ochrony Danych
mailowo pod adresem:
WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com

8.3

Wienerberger przetwarza dane osobowe Uczestnika w celach związanych z obsługą i realizacją Promocji, a także
ewentualnych reklamacji i roszczeń związanych z Promocją.
8.3.1 W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia wyraźnej zgody na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.
8.3.2 Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z obsługą i realizacją Promocji jest udzielona zgoda
Uczestnika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
8.3.2 W przypadku zgłoszenia reklamacji lub roszczeń, Wienerberger będzie przetwarzać dane osobowe
Uczestnika na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu związanego z rozpatrywaniem otrzymanych
zgłoszeń reklamacyjnych oraz obroną lub dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8.3.3 Dane Uczestników, którzy wypełnią warunki Promocji i uzyskają Rabat Promocyjny, Wienerberger będzie
przetwarzać również dla celów podatkowych związanych z przechowywaniem dokumentacji księgowej
dotyczącej udzielonego Rabatu Promocyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8.4

Odbiorcami danych osobowych będą zaufani dostawcy usług IT w zakresie obsługi strony internetowej
www.wienerberger-cashback.pl oraz systemów księgowych, jak i agencja marketingowa Golden Submarine oraz
doradcy prawni, a w zakresie danych osobowych Uczestnika zawartych w załączanych przez niego dokumentach,
o których mowa w art. 5.2.2 regulaminu, także Przedstawiciele Wienerberger w celu umożliwienia im uzyskania
informacji o zarejestrowanych transakcjach sprzedaży dokonanych przez ich klientów końcowych w ramach
Promocji.

8.5

Dane osobowe Wienerberger będzie przechowywać:
(i)
w przypadku Uczestników nagrodzonych przez okres do czasu przyznania Rabatu Promocyjnego, a po
jego przyznaniu, przez czas wymagany przepisami podatkowymi,
(ii)
w przypadku Uczestników, którzy uzyskali lub nie uzyskali Rabatu Promocyjnego przez okres do upływu
terminu przedawnienia roszczeń,
(iii)
w przypadku Uczestników wnoszących reklamację przez okres rozpatrywania reklamacji, a po tym
czasie w zależności od wyniku reklamacji, tak długo jak dane Uczestników, którym przyznano lub nie
przyznano Rabatu Promocyjnego.
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8.6

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w
Promocji.

8.7

Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem danych, przysługują następujące prawa względem danych
osobowych:
(i)
dostępu do swoich danych,
(ii)
wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych
dokonanego przed wycofaniem zgody oraz nie zablokuje dalszego przetwarzania opartego o inne
podstawy,
(iii)
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
(iv)
przenoszenia danych, na zasadach opisanych przepisami prawa,
(v)
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
(vi)
sprostowania danych,
(vii)
ograniczenia przetwarzania,
(viii)
usunięcia danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa, m.in. w przypadku braku podstawy
prawnej do ich dalszego przetwarzania.

8.7.

W przypadku przekazania danych podmiotu, wystawiającego fakturę 8%, o którym mowa w ust. 4.1. pkt (ii)
powyżej, Organizator informuje ponadto, iż:
(i) dane podmiotu, zawarte na fakturze VAT wystawionej na rzecz Uczestnika, tj. imię, nazwisko, firmę, adres,
NIP i ewentualne inne dane znajdujące się na fakturze VAT przekazał Organizatorowi Uczestnik Promocji,
(ii) Organizator przetwarza dane podmiotu w celach związanych z obsługą i realizacją Promocji, a także
ewentualnych reklamacji czy roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku nagrodzenia
Uczestnika, także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(iii) dane podmiotu, będą przetwarzane przez czas trwania Promocji i przedawnienia roszczeń związanych z jej
przeprowadzeniem, a także wymagany przepisami podatkowymi, w zależności od tego, który termin upłynie
później,
(iv) odbiorcami danych osobowych będą zaufani dostawcy usług IT w zakresie obsługi strony internetowej
www.wienerberger-cashback.pl oraz systemów księgowych, jak i agencja marketingowa Golden Submarine
oraz doradcy prawni, a w zakresie danych osobowych zawartych w załączanych przez Uczestnika
dokumentach, o których mowa w art. 5.2.2 regulaminu, także Przedstawiciele Wienerberger w celu
umożliwienia im uzyskania informacji o zarejestrowanych transakcjach sprzedaży dokonanych przez ich
klientów końcowych w ramach Promocji.
(v) podmiotowi, w związku z przetwarzaniem danych, przysługują następujące prawa względem danych
osobowych: dostępu do swoich danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, złożenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa oraz przenoszenia danych osobowych.

ARTYKUŁ 9 – Postanowienia końcowe
9.1

O każdej zmianie regulaminu Wienerberger poinformuje Uczestników drogą mailową z prawem do rezygnacji z
udziału w Promocji w terminie 7 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem ww. terminu.

9.2

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź
nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce
nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i
całego niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.3 poniżej.
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9.3

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza
uprawnień Uczestnika jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze
zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

9.4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności zaś ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
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