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Regulamin promocji 

1. PREAMBUŁA 

Mamy przyjemność zaproponować, projektantom wykonującym obliczenia dachów 
na potrzeby Państwa produkcji udział w programie ZRÓB I ODPOCZNIJ! 
Mając świadomość, że niezależnie od naszych szkoleń opanowanie umiejętności 
samodzielnego wykonania obliczeń w programie 3D Trussme, wymaga od osób 
wykonujących te obliczenia wysiłku i dodatkowego zaangażowania, bo trudno jest 
przecież ograniczyć codzienne zadania i obowiązki. Dlatego bardzo nas cieszy, że 
udaje się Państwu doskonalić nowe umiejętności i wykonywać obliczenia za pomocą 
naszego programu. Doceniając włożony wysiłek, pierwszą grupę projektów 
wykonanych za pomocą 3D Trussme pragniemy uhonorować nagrodami, na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 
Zrób. W ramach programu ZRÓB I ODPOCZNIJ należy wykonać projekt i obliczenia 
konstrukcji dachu (wiązarów) z wykorzystaniem programu 3D Trussme i płytek 
kolczastych Ristek. Program uznaje się za wykonany, kiedy zaprojektowany i 
obliczony w ten sposób dach, zostanie skierowany na produkcję w celu wykonania 
wiązarów, w związku z otrzymanym zamówieniem inwestora na produkcję wiązarów. 
Odpocznij. Nagrodą w tym programie jest Voucher na dwudniowy odpoczynek w 
hotelu dla dwóch osób, w atrakcyjnej miejscowości w Polsce, w terminie i miejscu  
określonym przez organizatora. 
Szczegółowe zasady udziału zostały opisane poniżej. 
 

2. OKREŚLENIA I DEFINICJE 

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają 
następujące znaczenie: 

a) promocja, program – akcja promocyjna, pod nazwą „Zrób i Odpocznij”, 
organizowana przez organizatora, której zasady określa niniejszy regulamin;  

b) organizator – Ristek Polska sp. z o.o. – ul Gdyńska 15a 62-028 Koziegłowy 

c) uczestnik – uczestnikami promocji są projektanci wykonujący, w ramach 
codziennych obowiązków obliczenia inżynierskie wiązarów posiadające siedzibę na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Status uczestnika mogą uzyskać poszczególne 
osoby, które w okresie trwania promocji: zgłoszą chęć udziału w promocji, zapoznają 
się z regulaminem i potwierdzą uczestnictwo poprzez prawidłowe wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres e-mail organizatora: 
office@ristek.pl 

d) formularz zgłoszeniowy – formularz na podstawie, którego uczestnik przystępuje 
do promocji. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników znajduje się w załączniku nr 1 
do regulaminu; 

e) regulamin – niniejszy regulamin promocji;  
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f) produkt promocyjny – w promocji bierze udział projekt i obliczenia konstrukcji 
dachu (wiązarów) wykonane w programie 3D Trussme, przy zastosowaniu płytek 
Ristek 

g) nagrody – nagrody w promocji opisane w dalszej części regulaminu. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Promocja adresowana jest do uczestników, którzy przystąpili do promocji na 
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

2. Regulamin określa zasady i warunki udziału uczestników w niniejszej promocji, 
które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji. 
 
3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 25.05.2022r. i trwa do dnia 25.10.2022r.  

5. Organizator określa maksymalną liczbę zgłoszeń do 40. Po otrzymaniu tej liczby 
zgłoszeń kolejne nie będą przyjmowane. 

6. Organizator może wydłużyć termin promocji i zwiększyć liczbę zgłoszeń. 

7. Promocja nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w 
tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. 
 

3. UCZESTNICY  

1. W promocji mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne 
zajmujący się w sposób zawodowy wykonywaniem obliczeń konstrukcji dachów 
(wiązarów) na potrzeby producentów wiązarów, którzy przystąpili do promocji 
zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy  firmy: Ristek 
Polska Sp. z o.o. i Sodra Polska Sp z o.o. którzy świadczą odpłatne usługi na rzecz 
tych spółek oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnik przystępuje do promocji przez: 

a) poprawne i czytelne wypełnienie oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz 
przesłanie jego skanu/zdjęcia na adres e-mail organizatora: office@ristek.pl  
w okresie od dnia 25.05.2022r. do dnia 25.10.2022r., Formularz należy przesłać 
przed rozpoczęciem projektowania, 

b) wykonanie obliczeń i wykonanie projektu konstrukcji dachu (wiązarów) wykonane 
w programie 3D Trussme, przy zastosowaniu płytek kolczastych RISTEK, 

c) przysłanie formularza wykonawczego, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
Regulaminu po wykonaniu projektu, ale nie później niż 6 tygodni od zgłoszenia 
udziału w promocji, 
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d) spełnienie wszystkich warunków podmiotowych i przedmiotowych określonych  
w regulaminie. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji. W tym celu powinien przesłać 
organizatorowi pisemne oświadczenie na adres e-mail organizatora. Rezygnacja 
następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne, błędne, niezgodne z 
prawdą lub nieprawidłowo wypełnione formularze zgłoszeniowe. Organizator ma 
prawo do niezaakceptowania formularzy wypełnionych nieczytelne, błędnie oraz nie 
zawierających wszystkich danych i oświadczeń. 

4. Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu, w szczególności podania 
nieprawdziwych danych w formularzu, może spowodować cofnięcie części lub 
wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w promocji uprawnień, z prawem 
żądania wydania nagrody włącznie. O fakcie wykluczenia z promocji uczestnik 
zostanie poinformowany w formie pisemnej. Uczestnik naprawi szkody poniesione 
przez Organizatora jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawdziwości 
oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim 
będzie to wynikało z jego winy.  

Uczestnik zapewnia, że wykonany projekt i obliczenia konstrukcji dachu (wiązarów) 
wykonane w programie 3D Trussme, przy zastosowaniu płytek Ristek, stanowiące 
utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, (zwane dalej: „Utworem”) nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub 
dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich 
majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących 
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku 
osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w PROGRAMIE i 
zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia. 

Uczestnik niniejszym zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, którą poniesie 
Organizator, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem 
prowadzonym przeciwko nim w wyniku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych 
oświadczeń co do posiadanych autorskich praw majątkowych do Utworu. Uczestnik 
zwalnia Organizatora i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i żądania 
osób trzecich spowodowane naruszeniem autorskich praw majątkowych do Utworu 
oraz zobowiązuje się wstąpić w miejsce lub po stronie Organizatora do postępowań 
toczących się przeciwko nim z tego tytułu. 

5. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji 
powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do promocji, 
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji. 
Przesłanie zgłoszenia do promocji, oznacza jednoczesną akceptację przez 
uczestnika postanowień regulaminu. 
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5. ZASADY PROMOCJI 

1. W ramach programu ZRÓB I ODPOCZNIJ należy wykonać projekt i obliczenia 
konstrukcji dachu (wiązarów) z wykorzystaniem programu 3D Trussme i płytek 
kolczastych Ristek.  
2. Program uznaje się za wykonany, kiedy projekt i obliczony w ten sposób dach, 
został wykonany przez uczestnika na zamówienie (zlecenie) producenta wiązarów w 
związku z otrzymanym wcześniej zamówieniem inwestora na produkcję tychże 
wiązarów.  
3. Wykonanie projektu na potrzeby konkursu, nie może zostać zlecone innej osobie. 
Autorem jednego projektu może być jedna osoba fizyczna. Każda osoba może tylko 
1 raz wziąć udział w promocji. W Programie będą uwzględniane wyłącznie te 
wykonane projekty i obliczenia, co do których Uczestnik posiada pełne prawa 
autorskie. Zgłoszone do programy projekty i obliczenia nie mogą naruszać praw, w 
tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku 
osób trzecich a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz 
powinny stanowić oryginalne, autorskie dzieło Uczestnika, a także być efektem 
samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich 
kopii ani opracowania. 
5. Zgłoszenie wysyła projektant, po otrzymaniu zgody swojego przełożonego, 
reprezentującego pracodawcę na udział w programie. Zgoda pracodawcy oznacza 
zgodę na wykorzystanie zasobów pracodawcy na potrzeby wykonania projektu, 
udziału w konkursie. Uzyskanie ww. zgody i jej forma jest wewnętrzną sprawą 
uczestnika. 
6. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do otrzymanej nagrody na osoby 
trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia poszczególnych 
właściwości nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega 
wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

7. Uczestnicy promocji zobowiązani są dokonać rozliczenia należności 
publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody – według właściwych dla 
nich zasad – zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia 
warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, 
gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik promocji narusza zasady 
promocji określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych 
oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków 
wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia 
powyższych żądań, po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania 
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z 
jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. 

9. Organizator promocji przed przyznaniem nagród zastrzega sobie możliwość 
sprawdzenia obliczeń i zasad opisanych w regulaminie.  

10. Informacja o wynikach promocji dostępna będzie w biurze organizatora.  
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6. WYDAWANIE NAGRÓD 

1. Nagrodą w tej promocji jest voucher na weekendowy (dwudniowy) pobyt 
uczestnika i osoby towarzyszącej w hotelu w atrakcyjnej turystycznie miejscowości w 
Polsce, we wskazanym przez organizatora miejscu i terminie.  

2. Na wniosek uczestnika miejsce i termin pobytu mogą być zmienione, za zgodą 
organizatora. 

3. Określa się  wartość nagrody (vouchera) na kwotę do 1500 zł brutto. Nagroda nie 
może być zamieniona na inną formę świadczenia. 

4. Podstawą wydania przez organizatora nagrody, jest spełnienie wszystkich 
warunków regulaminu. 

5. Przekazanie nagrody odbywać się będzie poprzez upoważnionego przedstawiciela 
organizatora i/lub poprzez wysłanie nagrody do uczestnika za pomocą poczty 
kurierskiej lub innej formie wspólnie ustalonej najpóźniej 30 dni po otrzymaniu 
formularza wykonawczego. 

6. Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim podpisem na druku pokwitowania odbioru 
nagrody.  

7. Data przekazania nagrody przez organizatora jest datą jej wydania.  

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika 
niewłaściwych danych osobowych, zmianę danych i innych informacji zawartych  
w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwiających prawidłowe przekazanie nagrody. 

2. W momencie wydania uczestnikowi nagrody, uczestnik staje się wyłącznie 
odpowiedzialny za nagrodę, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu przez uczestnika nagrody, a będą 
dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody.  

8. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać 
przez cały czas trwania promocji, wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem 
poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura 
organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej 
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż data zakończenia promocji. 
 
2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać: 

− nazwę uczestnika, 

− adres (siedziba) uczestnika,  

− imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego osoby upoważnionej do 
złożenia reklamacji w imieniu uczestnika, 

− dokładny opis i powód reklamacji, 

− treść żądania reklamacyjnego. 
 
3. Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
zgłoszone w formie pisemnej.  
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4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez 
organizatora, nie później jednak niż 21 dni po zakończeniu promocji (o zachowaniu 
terminu decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik zostanie o decyzji 
organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w 
reklamacji lub wiadomością email.  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do 
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji 
przez uczestników jest organizator - Ristek Polska sp. z o.o.. 
 
2. Administrator danych osobowych informuje, że: 

a) dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych 

osobowych, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem 

przedmiotowego promocji, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do promocji, 

ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych 

obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją 

promocji – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO), w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu wypełnienia 

obowiązków publicznoprawnych – na podstawie niezbędności w zakresie 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO). 

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do 

promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, 

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do wzięcia udziału w promocji, 

d) uczestnikowi przysługuje: 

− prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,  

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 
danych osobowych,  

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 
osobowych, 

− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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− prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w 
dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

Oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres 
organizatora. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że 
jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

4. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym 
podmiotom w celu przeprowadzenia promocji, tj. podmiotom świadczącym 
usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, 
w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom 
uczestniczącym w ustalaniu prawa do nagrody i uczestniczącym w 
wydaniu/realizacji nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także 
podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i 
księgowo, 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania PROGRAMU, a po 
jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 
prawa, nie dłużej niż przez 6 lat, od końca roku kalendarzowego w którym 
przeprowadzono PROGRAM. 

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia 
ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z promocją, dane 
osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie 
przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 

7. Dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, RISTEK POLSKA nie 
korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania, 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora. 
10. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z promocją 

mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem wiadomości email 
office@ristek.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod 
numerem telefonu 61 6526748 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 16:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z 
taryfą operatora). 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r. 
12. PROGRAM nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy 

o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, 
poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i 
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

13. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go 
do udziału w PROGRAMIE. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub 
odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z 
PROGRAMU z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do 
odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z PROGRAMEM 
i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia 
Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

mailto:office@ristek.pl
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14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w PROGRAMIE, są ponoszone 
przez Uczestników. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez 
potencjalnego Uczestnika wykonanego projektu i obliczeń z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Uczestnika. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają 
warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w 
przepisach prawa związanych z uzyskaniem Nagród. 

17. Regulamin  udostępniony jest w czasie trwania PROGRAMU za 
pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem  
www.sodra.pl i w siedzibie Organizatora. 

18. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem 
polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku 
przeprowadzeniem Konkursu.  

19. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i 
rzeczowo dla siedziby Organizatora. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 
wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie 
opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania PROGRAMU w każdym 
czasie bez podania przyczyny. Ogłoszenie odwołania PROGRAMU zostanie 
opublikowane w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin. 

 
 
 

 
 

http://www.sodra.pl/
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Załącznik nr 1 do regulaminu promocji „Zrób i Odpocznij” 
 
Formularz Zgłoszenia (wypełnia projektant) 
 
DANE PROJEKTANTA – UCZESTNIKA 
 
Data zgłoszenia………………………..Imię i nazwisko ..……………………………. 
 
Nazwa firmy (wypełnić jeśli projektant nie jest pracownikiem producenta wiązarów) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu…………………………….……….…………. Pesel……………………… 
 
Adres email…………….. 
 
 
Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę pracodawcy na udział w promocji. 
 
  
DANE PROJEKTU 
 
Nazwa obiektu (używana do identyfikacji projektu)   ……………….….………….. 
 
Wielkość pow. dachu w m2………………………………….Kod pocztowy lokalizacji…………………… 
 
Przewidywana data zakończenia projektu…………. 
 
DANE ZLECAJĄCEGO PROJEKT LUB PRACODAWCY (wypełnić jeśli projektant nie jest pracownikiem 

producenta wiązarów, np. biuro projektowe) 

 
Nazwa firmy………………………..………. 
 
Adres firmy……………………….………… 
 
NIP firmy……………………..……………. 
 
WYKONAWCA (PRODUCENT) WIĄZARÓW 
 
Nazwa firmy………………………….…… 
 
Adres firmy………………………….……. 
 
NIP firmy……………..………………..….. 
 
Zaznaczenie oświadczeń o następującej treści: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Ristek Polska organizatora konkursu. Moje dane 
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych 
przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  
w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.”. 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem promocji „Zrób i Odpocznij” i wyrażam zgodę na jego treść.”. 
 
Miejscowość, data……………………... 
 
Czytelny podpis  …………………..…. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu promocji „Zrób i Odpocznij” 
 
 
Formularz Wykonawczy (wypełnia projektant) 
 
 
PROJEKTANT – UCZESTNIK 
 
Data zgłoszenia udziału w promocji…………………….Data zgłoszenia zakończenia projektu ……..….. 
 
Imię i nazwisko ..………… 
 
Nr telefonu…………………………….……….…………. Pesel……………………………………...………… 
 
Adres email………………. 
 
Uczestnik oświadcza, że obliczenia i projekt zostały wykonane i przyjęte przez przełożonego do 
realizacji  
 
DANE PROJEKTU 
 
Nazwa obiektu (używana do identyfikacji projektu)  …………………….….….………….. 
 
Wielkość pow. dachu w m2*………………………….Kod lokalizacji obiektu*………..………………….. 
 
ilość m3 drewna*…………………… ilość m2 płytek*………………… 
 
Przewidywana data produkcji wiązarów*…………. 
 
 
PRODUCENT  WIĄZARÓW (zlecający projekt) 
 
Nazwa firmy………………………….…… 
 
Adres firmy………………………….……. 
 
NIP firmy……………..………………..….. 
 
*dane ważne do celów analizy, ich wypełnienie nie jest obowiązkowe z punktu widzenia udziału w 
konkursie, proszę wypełnić wg najlepszej wiedzy 
 
Zaznaczenie oświadczeń o następującej treści: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Ristek Polska organizatora konkursu. Moje dane 
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych 
przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  
w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.”. 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem promocji „Zrób i Odpocznij” i wyrażam zgodę na jego treść.”. 
 
 
Miejscowość, data……………………... 
 
Czytelny podpis  …………………..…. 

 


