
PROGRAM POLECEŃ 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Programu Poleceń, organizowanego przez HB INWESTOR Sp. Z o.o. Sp. K. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 10/26, 00-658 Warszawa; NIP nr 701-02-43-972, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000441758, o kapitale zakładowym 50 000 zł (opłaconym w całości) (odpowiedzialnej za 

realizację inwestycji mieszkaniowych, zwaną dalej „Organizatorem”), określa zasady Programu 

Poleceń („Program”) polegającego na nagrodzeniu każdego uczestnika, który skutecznie poleci 

ofertę Organizatora nowemu klientowi na zasadach określonych poniżej. 

2. Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwa Specjalista ds. Sprzedaży Marta Stańska. 

3. Program obowiązuje od dnia 23.03.2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

4. Niniejszy Program nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

5. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia następujące kryteria: 

a) jest pełnoletnia,  

b) dokonała zakupu lokalu mieszkalnego (na podstawie umowy przedwstępnej, umowy 

deweloperskiej, umowy sprzedaży przenoszącej własność) w inwestycjach realizowanych 

przez Organizatora oraz jej spółki celowe, 

c) złożyła oświadczenie o zgłoszeniu do Programu i otrzymała od Organizatora numer 

identyfikacyjny polecającego; 

d) poleciła Nowemu Klientowi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zakup 

lokalu mieszkalnego w inwestycjach realizowanych przez Organizatora oraz jej spółki 

celowe i wskazała Nowemu Klientowi numer identyfikacyjny polecającego, którym przy 

zakupie posłuży się Nowy Klient, 

e) zaakceptowała niniejszy Regulamin, 

(„Uczestnik”). 

6. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich na skutek złożenia 

przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń ponosi wyłącznie Uczestnik. 

§2 

ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU 

1. Uczestnik, który w okresie trwania Regulaminu spełnił warunki, określone w niniejszym § 2, 

uprawniony jest do otrzymania Nagrody, o której mowa w § 3 Regulaminu.   



2. Uprawnienie Uczestnika do uzyskania Nagrody następuje z chwilą, gdy Nowy Klient dokona 

zakupu lokalu mieszkalnego w inwestycji realizowanej przez Organizatora lub jej spółki celowe 

i jednocześnie przy zakupie wskaże Uczestnika jako osobę polecającą, poprzez podanie 

odpowiedniego numeru identyfikacji polecającego przypisanego dla danego Uczestnika. 

3. Za Nowego Klienta uważa się osobę, która nie znajduje się w bazie kontaktów Organizatora. 

4. Za zakup lokalu mieszkalnego uważa się to lokal mieszkalny: 

 

a. który jest przedmiotem umowy deweloperskiej zawartej ze wskazanym Nowym Klientem 

(który wskazał Uczestnika jako osobę polecającą) oraz 

b. na poczet którego Nowy Klient wpłacił co najmniej 20% wartości ww. umowy 

deweloperskiej/przedwstępnej. 

5. Wszystkie warunki, o których mowa w § 2 - 4 muszą zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2020 

r. 

§3 

NAGRODA  

1. Organizator przewidział następującą nagrodę dla Uczestników, którzy skutecznie polecą ofertę 

Organizatora (o kolejności decyduje moment zgłoszenia Klienta): 

Karta Podarunkowa o wartości 2 000 zł na zakup w sklepach Media Markt 

2. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.  

3. Należne Nagrody za polecenie Nowemu Klientowi zakupu lokalu mieszkalnego wydane zostaną 

Uczestnikom w terminie 30 dni kalendarzowych po dacie, w której warunki jej otrzymania, w 

szczególności te określone w § 2 ust. 4 lit. a. i b. Regulaminu, zostały spełnione. 

4. Odbiór nagród nastąpi w biurze sprzedaży lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora. 

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych 

uniemożliwiające wręczenie nagrody.   

6. Uzyskane Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

§ 4  

DANE OSOBOWE  

1. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 

danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu, w tym wydania Nagród i rozpatrzenia 

reklamacji. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest HB INWESTOR Sp. Z o.o. 

Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 10/26, 00-658 Warszawa. 



3. Informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator udziela za 

pośrednictwem adresu e-mail ado@grupainwest.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:  
a. w celu przeprowadzenie Programu, wydania Nagród oraz rozpatrywanie ewentualnego 

postępowania reklamacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody 
Uczestnika; 

b. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. 

5. W dowolnym momencie Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co 

nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia, 

przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi udział Uczestnika w Programie oraz przyznanie 

Nagrody. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Programu do czasu jego zakończenia, a 

po tym okresie przez czas niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń. W zakresie 

obowiązków podatkowych w związku z wydaniem Nagród dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa podatkowego (5 lat od końca okresu 

podatkowego). 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

a także prawo przenoszenia danych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Odbiorców danych osobowych Uczestników mogą być: 
a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w 

wykonywaniu czynności Administratora: 

i. dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 

ii. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, 

rachunkową; 

iii. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy; 

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 

iv. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

v. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw 

księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się 

administratorem danych; 

c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

mailto:ado@grupainwest.pl


12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości 

udziału w Programie. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Programie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym 

Regulaminem. Regulamin dostępny będzie w biurze sprzedaży Organizatora. W przypadku 

wątpliwości dotyczących zasad Programu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji 

przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

2. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Programu z 

niniejszym Regulaminem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem 

poleconym) z dopiskiem "Program Poleceń" na adres Spółki. Organizator rozpatrzy reklamację 

w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja 

powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, 

dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z 

ważnych powodów w każdym czasie, w tym rodzaju nagród przyznawanych w Programie, a 

także do zawieszenia, przerwania lub odwołania Programu bez podania przyczyn, z 

zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Programu z czasu jego trwania lub w 

razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ WYRAŻENIU 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z wzięciem udziału w Programie Poleceń organizowanym przez HB INWESTOR Sp. 

Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 10/26, 00-658 Warszawa; NIP nr 701-02-43-

972, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000441758, o kapitale zakładowym 50 000 zł, ja niżej podpisana/y oświadczam, 

iż:  

1)  Zapoznałem(am) się z regulaminem Programu Poleceń i akceptuję jego warunki;  

2)  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HM Inwest z siedzibą w Warszawie (ul. Fabryczna 

5, 00-4 Warszawa) moich danych osobowych w celu udziału w Programie Poleceń.  

3) Powyższa zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

 

 

 

 

……………………………                                       …………………………………………… 

(data i miejsce)                          (czytelny podpis)  

 


