REGULAMIN PROMOCJI
„POLEĆ KLIENTA”
§1
Definicje:
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki Promocji;
2) Organizator Promocji - IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
3) ILPOL - IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
4) Klient IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. (Uczestnik Promocji) – i) przedsiębiorca (firma),
posiadający w okresie obowiązywania Promocji aktywną umowę leasingu, dzierżawy lub pożyczki,
której stroną (Finansującym/Pożyczkodawcą/Dzierżawcą) jest Organizator lub ii) Klient IMPULSLEASING Polska Sp. z o.o., który w okresie 14 lat przed datą rozpoczęcia Promocji miał zawartą
przynajmniej

jedną

umowę

leasingu,

dzierżawy

lub

pożyczki,

której

stroną

(Finansującym/Pożyczkodawcą/Dzierżawcą) był Organizator;
5) Nowy klient – przedsiębiorca który nie zawarł dotąd żadnej umowy z IMPULS-LEASING Polska
Sp. z o.o.; natomiast w wyniku Polecenia Nowego klienta zawarł umowę leasingu, dzierżawy lub
pożyczki

o

wartości

przewyższającej

50 000

zł

netto,

której

stroną

(Finansującym/Pożyczkodawcą/Dzierżawcą) był Organizator,
6) Polecenie Nowego klienta – wypełnienie i przesłanie przez Klienta IMPULS-LEASING Polska Sp.
z o.o. formularza, który dostępny jest pod adresem:
http://impulsleasing.snewsletter.com/n/400/survey/a161192790788aff0
7) Formularz zgłoszeniowy Nowego klienta – formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Promocji
„POLEĆ KLIENTA”, wypełniany przez Klienta IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
§2
Wprowadzenie:
1) Regulamin określa warunki Promocji pod nazwą „POLEĆ KLIENTA”.
2) Promocja polega na premiowaniu Klientów ILPOL za przewidzianą Regulaminem aktywność,
polegającą na poleceniu innego przedsiębiorcy jako Nowego klienta IMPULS-LEASING Polska Sp.
z o.o. Promocja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3) Organizatorem Promocji pod nazwą „POLEĆ KLIENTA” zwanej dalej „Promocją” jest IMPULSLEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy AL. Jerozolimskich 212 A, 02-486
Warszawa.
4) Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry
losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r.,
Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
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5) Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Każde
zgłoszenie Uczestnika promocji będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik promocji zapoznał się
z treścią Regulaminu i akceptuje go oraz poddaje się jego warunkom.
6) Uczestnik oświadcza, iż przed przekazaniem Organizatorowi danych kontaktowych polecanego
klienta, uzyskał jego zgodę na przekazanie tych danych w celu skontaktowania się z nim przez
Organizatora i przedstawiania oferty produktowej Organizatora. Organizator zobowiązuje się, że
dane kontaktowe polecanego klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony
danych osobowych.
§3
Czas trwania Promocji:
1) Promocja trwa od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2) Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed terminem wskazanym w
ustępie 1 powyżej, bez konieczności podania przyczyny.
§4
Warunki otrzymania nagrody przez Uczestnika Promocji:
1) Warunkiem otrzymania nagrody przez Uczestnika Promocji jest spełnienie przez Uczestnika
Promocji łącznie następujących przesłanek :,
a. skuteczne wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika Promocji Formularza zgłoszeniowego
Nowego klienta;
b. zawarcie przez Nowego klienta z ILPOL umowy leasingu, dzierżawy lub pożyczki, w której ILPOL
będzie Finansującym/Pożyczkodawcą/Dzierżawcą, o wartości przekraczającej 50 000,00 zł
netto w okresie trwania Promocji.
2) Uczestnik Promocji może przystąpić do Promocji w okresie jej obowiązywania.
3) Jeden Uczestnik Promocji może wypełnić kilka formularzy i polecić kilku potencjalnych Nowych
klientów .
4) Z Promocji wyłączeni są pracownicy i współpracownicy ILPOL i członkowie ich najbliższych rodzin,
tj. rodzice, małżonkowie i dzieci.
5) Decyzja o zawarciu umowy leasingu, dzierżawy lub pożyczki z podmiotem wskazanym w
Formularzu Nowego klienta i warunkach tej umowy zależy wyłącznie od decyzji Organizatora,
podjętej na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka transakcji.
§5
Zasady przyznania i wydania nagród Uczestnikom Promocji:
Nagrodą w Promocji jest karta przedpłacona Mastercard Sodexo o wartości 500,00 zł brutto.
1) Nagroda przysługuje Uczestnikom Promocji, w przypadku których zostaną spełnione warunki
określone w § 4.
2) Nagroda może zostać wydana wielokrotnie jednemu Uczestnikowi Promocji.
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3) Nagrody będą przekazywane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, kurierem bądź
przekazane osobiście przez przedstawiciela Organizatora w momencie aktywacji umowy leasingu,
dzierżawy lub pożyczki zawartej z Nowym klientem.
4) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nagrody które otrzymali
stanowią dodatkowy przychód z działalności gospodarczej. Obowiązek ich odpowiedniego
zadeklarowania dla celów podatkowych spoczywa bezpośrednio na tych uczestnikach.
5) Równowartość otrzymanej nagrody dla Uczestników będących osobami fizycznymi w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, stanowi przychód z innych źródeł, w rozumieniu art.20 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z konsekwencją jego wykazania przez
Uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym i opodatkowania stawką właściwą wg skali
podatkowej, z zastrzeżeniem ust.9. Do końca lutego w roku następującym po roku podatkowym, w
którym nagrody zostały wydane, Organizator przekaże Uczestnikowi, o którym mowa zdaniu
powyżej (podatnikowi) oraz, właściwemu Urzędowi Skarbowemu, tj. Urzędowi Skarbowemu według
miejsca zamieszkania lub zarejestrowania przedsiębiorcy - informacje o wysokości przychodów
(PIT-8C) uzyskanych we właściwym roku podatkowym, przesyłką listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem innej firmy
pocztowej.
6) Uczestnik Promocji, który otrzymał Nagrodę, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Organizatorowi
zmianę danych oraz danych dotyczących Urzędu Skarbowego, jeżeli są one nieaktualne.
7) W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie trwania niniejszej Promocji –
postanowienia pkt. 5-6 powyżej tracą moc, a Organizator i Uczestnik Promocji mają obowiązek
stosowania obowiązujących zasad podatkowych.
§6
Reklamacje:
1) Reklamacje dotyczące udziału w Promocji mogą być składane przez Uczestników Promocji za
pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora na adres e-mail monika.sujka@impulsleasing.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 381 00 00 lub pisemnie.
2) Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające ustalenie Uczestnika Promocji oraz podstawę
reklamacji.
3) Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.
4) Potwierdzenie zgłoszenia reklamacji oraz informację o wyniku przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego Organizator przekaże Uczestnikowi Promocji w jeden z niżej wymienionych
sposobów wybrany przez niego w momencie składania reklamacji:
a) poprzez e-maila,
b) telefonicznie,
c) listem zwykłym na adres korespondencyjny.
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§7
Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator tj.
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A.

2.

W strukturach Organizatora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się przy pomocy poniższego adresu email: iod@impuls-leasing.pl.

3.

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie jako Uczestnika Promocji poprzez wypełnienie formularza i
obejmują one następujący zakres danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia Promocji,
rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
Dane osobowe gromadzone w celach powyżej wskazanych przetwarzane będą na podstawie
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności art. 6 ust 1 pkt. a)
i c) 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) (dalej „RODO”).

5.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania promocji, a także po jego zakończeniu aż do
czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu
prowadzenia sprawozdawczości finansowej przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od
zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy.

6.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom
udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi e-mail marketingowe.

7.

Uczestnik Promocji posiada:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;
c) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych email:
iod@impuls-leasing.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z ILPOL.
8.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w promocji, a w
przypadku przyznania nagrody, także doręczenia nagrody. Akceptacja przetwarzania danych na
potrzeby niniejszej Promocji jest dokonywana w momencie przystąpienia do Promocji.

9.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Na chwilę obecną IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Ponadto w zakresie realizacji wysyłek mailingowych
Organizator korzysta z usług podwykonawców, którzy mogą korzystać z serwerów wysyłkowych
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zlokalizowanych w centrach hostingowych różnych dostawców z różnych krajów. W przypadku, gdy
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. zdecyduje się na przekazywanie danych poza EOG na pewno
uczyni to w granicach przewidzianych prawem. O przekazywaniu danych osobowych poza EOG,
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Państwa za pośrednictwem strony
internetowej www. impuls-leasing.pl.
11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się stronie
WWW.IMPULS-LEASING.PL w zakładce „Obowiązek Informacyjny” oraz pod linkiem
https://impuls-leasing.pl/wp-content/uploads/2020/05/obowiazek-informacyjny-v4-7.05.20.pdf
Postanowienia końcowe:
1) Zasady Promocji określa Regulamin. Informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek innych
materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter
informacyjny.
2) Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały okres obowiązywania Promocji, na stronie
internetowej www.impuls-leasing.pl.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4) ILPOL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika Promocji, a w szczególności w przypadku zmiany danych Uczestnika, o której
Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika Promocji
warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada.
5) W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego
zakończenia Promocji. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie podana do wiadomości przez
Organizatora na stronie www.impuls-leasing.pl. nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych
od planowanego, zmienionego terminu zakończenia Akcji.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Uczestnika Promocji przed
wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Promocji.
7) Wszelkie spory wynikłe z tytułu nie wywiązania się Organizatora i Uczestników z postanowień
niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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