REGULAMIN PROGRAMU „WIOSNA Z ICE-FULL”
I.
I.1

DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z jego załącznikami

I.2
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (dalej: „PROGRAM” lub „WIOSNA Z ICE-FULL” – program
lojalnościowy dla określonej grupy UCZESTNIKÓW, którego celem jest wspieranie odsprzedaży
określonych PRODUKTÓW. Za ich zakup od ORGANIZATORA UCZESTNICY otrzymują PUNKTY ICE,
które mogą wymienić na NAGRODY.
I.3
ORGANIZATOR - ICE-FULL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Główna 71,
97-200 Tomaszów Mazowiecki.
I.4

TERMIN – 01-02-2021 – 31-05-2021.

I.5
UCZESTNIK – osoba fizyczna spełniająca postanowienia niniejszego REGULAMINU,
która wypełniła deklarację przystąpienia do PROGRAMU (ZAŁĄCZNIK NR 1).
I.6
PUNKT SPRZEDAŻY DETALICZNEJ (PSD) – sklep oferujący produkty dostarczane przez
ORGANIZATORA.
I.7
PRODUKTY OBJĘTE PROGRAMEM (dalej: PRODUKTY) – grupa produktów znajdujących się
w ofercie ICE-FULL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. stworzonych wyłącznie dla handlu polskiego; posiadających
określony identyfikator w systemie oraz kod EAN.
I.8
PUNKTY „ICE” (dalej: PUNKTY) – jednostki punktowe przyznawane UCZESTNIKOM w zamian
za zakup określonych produktów, zgodnie z zasadami gromadzenia punktów ujętymi w niniejszym
REGULAMINIE.
I.9
APLIKACJA – zewnętrzny system informatyczny, wdrożony przez ORGANIZATORA w celu wymiany
PUNKTÓW na NAGRODY ( zamawiania NAGRÓD przez UCZESTNIKA ).
I.10

NAGRODY – nagrody rzeczowe ujęte w PROGRAMIE, które opublikowane są w APLIKACJI.
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.1
ORGANIZATOREM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PUNKTOMANIA” jest ICE-FULL
DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732487229
REGON: 380307050, nr KRS: 0000733183.
II.2
Program adresowany jest do Punktów Sprzedaży, będących hurtowym odbiorcą napojów
alkoholowych oraz towarów FMCG dystrybuowanych przez ORGANIZATORA, odpowiadających za
detaliczną sprzedaż takich produktów.
II.3
Warunkiem uczestnictwa Punktu Sprzedaży w Programie jest podpisanie umowy o współpracy
przez właściciela PSD z ORGANIZATOREM, w której wyrazi on stosowną zgodę na tego typu współpracę
lub podpisanie stosownych deklaracji zawartych w niniejszym regulaminie.
II.4
Punkt Sprzedaży może brać udział w akcji tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy posiada stosowne
zezwolenia na handel alkoholem (koncesja A, B, C). W przypadku utraty takiego zezwolenia przez PSD,
osoba wskazana przez ten PSD do uczestnictwa w Programie w trybie natychmiastowym zostaje
wykluczona z akcji i traci wszystkie zgromadzone punkty.
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II.5

PROGRAM realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II.6

PROGRAM prowadzony jest od dnia 01.02.2021 r.

II.7

PROGRAM nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym.
III.

UCZESTNICY

III.1 UCZESTNIKAMI PROGRAMU mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, spełniające
postanowienia punktów III.2 lub III.3), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla
doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres.
III.2 UCZESTNIKIEM może zostać osoba będąca właścicielem PUNKTU SPRZEDAŻY, który jest Klientem
ORGANIZATORA lub osoba przez niego wskazana.
III.3 UCZESTNIKIEM może zostać osoba wskazana przez właściciela danego PSD, wyłącznie za pisemną
zgodą właściciela PUNKTU SPRZEDAŻY.
III.4 Formularz zgody na uczestnictwo w PROGRAMIE jest częścią Deklaracji przystąpienia
do programu (ZAŁĄCZNIK NR 1 do REGULAMINU), będący jednocześnie deklaracją przystąpienia
do PROGRAMU przez PUNKT SPRZEDAŻY.
IV.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „PUNKTOMANIA”

IV.1 Przystąpienie do PROGRAMU jest dobrowolne i może nastąpić w dowolnym momencie trwania
PROGRAMU.
IV.2 UCZESTNIK wypełniając deklarację przystąpienia do PROGRAMU (ZAŁĄCZNIK NR 1) akceptuje
wszystkie postanowienia niniejszego REGULAMINU.
IV.3 Wypełnioną deklarację przystąpienia do programu UCZESTNIK powinien przekazać osobiście
przedstawicielowi handlowemu ORGANIZATORA lub przesłać listem poleconym na adres
ORGANIZATORA.
IV.4 Po przyjęciu deklaracji ORGANIZATOR potwierdzi przystąpienie UCZESTNIKA do programu
i uruchomi gromadzenie punktów za zakupy w PROGRAMIE.
IV.5 W ramach jednego PUNKTU SPRZEDAŻY może być zdeklarowany do udziału w PROGRAMIE tylko
jeden UCZESTNIK.
V.

GROMADZENIE PUNKTÓW W PROGRAMIE

V.1
Punkty w programie naliczane są za zakup od ORGANIZATORA PRODUKTÓW OBJĘTYCH
PROGRAMEM.
V.2
Ilość PUNKTÓW „ICE” przyznawanych na konto UCZESTNIKA obliczana jest automatycznie w
systemie sprzedażowym ORGANIZATORA (system CDN XL).
V.3
Uznania PUNKTÓW „ICE” dokonywane są według wartości punktowej przypisanej do konkretnego
produktu. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany produktów objętych programem
poprzez dodanie lub usunięcie produktów bądź zmianę przypisanej im wartości punktowej.
V.4
Naliczone PUNKTY „ICE” mogą zostać anulowane w przypadku stwierdzenia zaległości płatniczej
za FV obejmującą zakup PRODUKTÓW, decyzja przysługuje ORGANIZATOROWI.
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V.5
PUNKTY „ICE” naliczane są na konto UCZESTNIKA począwszy od daty przystąpienia do programu,
nie ma możliwości doliczenia (uznania) PUNKTÓW za zakupy dokonane przed przystąpieniem do
PROGRAMU.
V.6
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia przyznawania punktów na
niektóre produkty, w szczególności w okresie dodatkowych, specjalnych promocji.
V.7
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie PRODUKTÓW OBJĘTYCH
PROGRAMEM, w tym dodawanie nowych PRODUKTÓW, czy eliminowanie PRODUKTÓW.
VI.

STAN KONTA PUNKTOWEGO

VI.1 PUNKTY naliczane UCZESTNIKOWI widoczne będą w programie sprzedażowym, do którego dostęp
ma Przedstawiciel Handlowy ORGANIZATORA, obsługujący dany PS.
VII.

NAGRODY W PROGRAMIE

VII.1 NAGRODAMI w PROGRAMIE są artykuły widoczne i dostępne w Katalogu Lojalnościowym
oraz na stronie: www.ice-full.com.pl.
VII.2

Każda z NAGRÓD ma ustaloną przez ORGANIZATORA wartość w PUNKTACH „ICE”.

VII.3

NAGRODY rzeczowe objęte są rękojmią i gwarancją zgodnie z deklaracjami ich producentów.

VII.4

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy NAGRÓD w czasie trwania PROGRAMU.

VII.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości punktowej przypisanej danej NAGRODZIE
( ale tylko i wyłącznie w przypadku znacznej podwyżki/ obniżki ceny zakupu danej nagrody przez
Organizatora ).
VIII.

WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

VIII.1 Zgromadzone PUNKTY można w dowolnym momencie trwania PROGRAMU wymienić na
NAGRODY. Uczestnik będzie mógł odebrać zamówione nagrody do dnia: 31.08.2021 roku.
VIII.2 UCZESTNIK dokonuje zamówienia wybranej NAGRODY samodzielnie wysyłając zamówienie na
wybraną nagrodę na adres e-mailowy: a.anterszlak@ice-full.com.pl lub za pośrednictwem
Przedstawiciela Handlowego ORGANIZATORA .
VIII.3 Wymiana PUNKTÓW równoznaczna jest z odjęciem od salda konta UCZESTNIKA ilości PUNKTÓW
równoważnej z wartością punktową wybranych NAGRÓD.
VIII.4 PUNKTY nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
VIII.5 PUNKTY nie podlegają wymianie na inne wartości elektroniczne ( na przykład punkty innych
programów ).
VIII.6 NAGRODY wybrane przez UCZESTNIKA zostaną doręczone przez Przedstawiciela Handlowego
ORGANIZATORA w terminie 30 dni od daty zamówienia wybranej NAGRODY. W szczególnych
przypadkach ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu do 40 dni.
VIII.7 Przy odbiorze NAGRODY UCZESTNIK potwierdza fakt odbioru podpisem na „POKWITOWANIU
ODBIORU NAGRODY”, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do tego REGULAMINU.
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VIII.8 UCZESTNIK jest zobowiązany uiścić we własnym zakresie należny podatek od otrzymanej
NAGRODY.
VIII.9 W przypadku, gdy Uczestnikiem programu nie jest właściciel danego PSD, a osoba przez niego
wskazana, Organizator po zakończeniu PROGRAMU ( w terminie zgodnym z Ustawą o podatku
dochodowym ) wystawi formularz- PIT 11.
IX.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROGRAMIE

IX.1 Reklamacje w PROGRAMIE należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym, niezwłocznie po
zidentyfikowaniu nieprawidłowości na adres ORGANIZATORA: ICE-FULL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul.
Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem PROGRAM „WIOSNA Z ICE FULL” lub na adres
e-mail: a.anterszlak@ice-full.com.pl.
IX.2 ORGANIZATOR zobowiązuje się rozpoznać i udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu
30 dni od daty jej otrzymania. W szczególnych przypadkach ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do
wydłużenia tego terminu do 40 dni.
X.
X.1

USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Ustanie uczestnictwa w PROGRAMIE następuje wskutek:

X.1.1 Rezygnacji UCZESTNIKA złożonej pisemnie do ORGANIZATORA.
X.1.2 Wycofania zgody właściciela PUNKTU SPRZEDAŻY dla UCZESTNIKA.
X.1.3 Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA przez ORGANIZATORA.
X.1.4 Likwidacji PUNKTU SPRZEDAŻY, w tym zmianie jego nazwy, danych teleadresowych.
X.1.5 Utraty przez Właściciela PSD stosownych zezwoleń na handel alkoholem (koncesja A, B, C)
X.1.6 Śmierci UCZESTNIKA.
X.1.7 Zakończenie programu w dniu: 31.05.2021 roku.
XI.

DANE OSOBOWE, OCHRONA PRYWATNOŚCI

XI.1 UCZESTNIK, przystępując do PROGRAMU, wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez
niego danych na potrzeby realizacji PROGRAMU. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz
niezbędne do dokonania rejestracji w PROGRAMIE, zgodnie z postanowieniami niniejszego
REGULAMINU.
XI.2

Administratorem danych osobowych jest ORGANIZATOR.

XI.3 UCZESTNIKOM przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania poprzez pisemne zgłoszenie do ORGANIZATORA.
XI.4 UCZESTNIKOM przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, o której mowa w pkt 11.1 zdanie pierwsze, co jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w PROGRAMIE.
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XII.

USTALENIA KOŃCOWE

XII.1 ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego REGULAMINU celem dostosowania
ich do aktualnej oferty ORGANIZATORA oraz obowiązującej sytuacji prawnej, a także wdrażanych przez
ORGANIZATORA modyfikacji procesów obsługi klienta.
XII.2 ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia PROGRAMU w dowolnym
momencie, jednak w przypadku takiej decyzji poinformuje każdego z UCZESTNIKÓW przynajmniej 30 dni
przed wygaśnięciem PROGRAMU za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej programu.
XII.3 Wszelkie zmiany w niniejszym REGULAMINIE będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na
Stronie Internetowej.
XII.4 Uprawnienia UCZESTNIKA wynikające z uczestnictwa w PROGRAMIE nie mogą być przeniesione
przez UCZESTNIKA na osobę trzecią.
XII.5

Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

XII.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z PROGRAMEM będą
rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
XII.7 Wszelkie informacje o PROGRAMIE dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.
XII.8 Regulamin dostępny jest dla UCZETNIKÓW w siedzibie ORGANIZATORA, na stronie internetowej
www.ice-full.pl oraz u Przedstawicieli Handlowych ORGANIZATORA.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„WIOSNA Z ICE-FULL”
UCZESTNIK:
IMIĘ:

……...………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA:

NAZWISKO: ………………………………………………….

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

NUMER TELEFONU: …………………………………….. E-MAIL: …………………………….@....................................

PUNKT SPRZEDAŻY:
NAZWA:

……………………………………………. PIECZĘĆ:

ADRES SKLEPU:

………………………………………………………………………………………….

NUMER TELEFONU: …………………………………….

E-MAIL: ……………………………………………………………

Ja, niżej podpisany deklaruję uczestnictwo w programie organizowanym przez firmę ICE-FULL
DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki i akceptuję
wszystkie postanowienia Regulaminu Programu.
Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.
2 lit. a 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. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.

_________________, _________________
Miejscowość, data

___________________________
Podpis UCZESTNIKA

ZGODA NA UCZESTNICTWO PRACOWNIKA PUNKTU SPRZEDAŻY
Ja, niżej podpisany, jako Właściciel / Kierownik sklepu ________________________________,
wyrażam zgodę na uczestnictwo Pani/Pana: ______________________________________________
i upoważniam do gromadzenia PUNKTÓW i wymieniania ich na NAGRODY.

_________________, _________________

___________________________
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Miejscowość, data

Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2 (A)

POKWITOWANIE ODBIORU NAGRODY ( nagroda dla właściciela sklepu )
IMIĘ: ……………………………… NAZWISKO: ……………………………….. (oddział IFD: ……………………….)

PUNKT SPRZEDAŻY:
NAZWA:

___________________ PIECZĘĆ:

NIP………………………………………………………………………………………..
NUMER TELEFONU: ………………………………………...
Ja, niżej podpisany potwierdzam odbiór nagrody: ……………………………………………………..
ilość sztuk:…………………………………………………
o wartości: ………………… zł brutto / szt, zgodnie z Regulaminem Programu.

Potwierdzam, że zapoznałem się z w. w. Regulaminem i akceptuję jego treść.

Data: ………………..

Podpis:……………………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 2 (B)

POKWITOWANIE ODBIORU NAGRODY ( nagroda dla sprzedawcy sklepu)
IMIĘ: …………………………………… NAZWISKO: ……………………………….. (oddział IFD: …………………...)
ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………...........
(ULICA, NR DOMU, KOD POCZTOWY, MIESCOWOŚĆ )
WOJEWÓDZTWO:……………………………………………………
GMINA…………………………………………………..POWIAT:…………………………………………………………………..
NUMER TELEFONU: ……………………………………
PESEL: ___________________________________
Właściwy Urząd Skarbowy:……………………………………………………………………………………..

PUNKT SPRZEDAŻY:
NAZWA:

………………………….. PIECZĘĆ:…………………………………………………………

ADRES SKLEPU:

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

NUMER TELEFONU: ………………………………..
Ja, niżej podpisany potwierdzam odbiór nagrody: ……………………………………………………..
ilość sztuk:…………………………………………………
o wartości: ………………… zł brutto / szt., zgodnie z Regulaminem Programu.

Potwierdzam, że zapoznałem się z w. w. Regulaminem i akceptuję jego treść łącznie z par.8 punkt 9:
„ W przypadku, gdy Uczestnikiem programu nie jest właściciel danego PSD, a osoba przez niego
wskazana, Organizator po zakończeniu danego roku kalendarzowego ( w terminie zgodnym z Ustawą
o podatku dochodowym ) wystawi formularz- PIT 11”.

Data: ………………..

Podpis:………………………………..
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