Pravidla akce "Důvěryhodný partner"
§ 1 Obecná ustanovení
1. Tato pravidla (dále jen "pravidla") definují zásady akce "Důvěryhodný
partner" určené distributorům spolupracujícím se společností EKO-OKNA S.A.
2. Organizátorem akce je společnost Eko-Okna S.A. se sídlem
v Kornicích, Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, zapsaná
v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem
0000586067, vedeném Okresním soudem v Gliwicích, 10. obchodní
oddělení Národního soudního rejstříku, NIP: 6391813241, REGON:
277925708 (dále jen "organizátor").
3. Účastníkem akce (dále jen "účastník") může být každá plnoletá
fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky účasti na akci
stanovené v bodě 2 a je současně distributorem spolupracujícím
s pořadatelem. 4. Účastníkem akce může být i osoba, která splňuje
podmínky účasti na akci stanovené v bodě 2.
4. Akce je určena pouze účastníkům, tj. uživatelům, kteří používají
systém eko4u.com.
5. Akce trvá po neomezenou dobu.
6. Obsah těchto pravidel bude po dobu trvání zpřístupněn
na internetových stránkách www.window4u.eu

§ 2 Podmínky účasti na akci
1. Akce spočívá v ocenění distributorů na portálu Organizátora,
kteří intenzivně využívají eko4u.
2. Distributoři s nejvyšším ziskem v daném měsíci v určité provincii
se zobrazí ve vyhledávači window4u jako důvěryhodní partneři eko4u
v dané oblasti.
3. Podmínkou účasti v akci je minimální obrat 10 tisíc € (export)
nebo 40 tisíc PLN (Polsko, Česká republika, Slovensko).
4. Pokud žádný distributor v regionu nesplňuje podmínky akce,
ve vyhledávači window4u se objeví nejbližší účastník, který rovněž
splňuje podmínku obratu.
5. V případě, že se v regionu nachází více než jeden účastník splňující
podmínky podle § 2 odst. 3, systém jej označí pomocí vyhledávače
window4u. 5. Pokud je více účastníků splňujících podmínky
podle § 2 odst. 3, systém označí účastníka s nejvyšším obratem
v eko4u osobě, která využívá webové stránky www.window4u.eu. 6.
V případě, že se jedná o více než jednoho účastníka, který splňuje
podmínky podle § 2 odst. 3, systém označí účastníka s nejvyšším
obratem v eko4u osobě, která využívá webové stránky
www.window4u.eu

6. Účastník obdrží informace o získání statusu "Důvěryhodný partner"
na e-mailovou adresu uvedenou v systému eko4u.
7. Účastník obdrží nejpozději do konce prvního týdne běžného měsíce
informaci o tom, že se stal partnerem za předchozí měsíc.
8. Akce je cyklická, tj. obnovuje se každý měsíc a byla stanovena
na dobu neurčitou. Akce se týká výsledku prodeje za ukončený
obchodní měsíc. Akce může být organizátorem kdykoli zrušena
bez udání důvodu, což účastníkovi nezpůsobuje žádné nároky.

§ 3 Reklamace
1. Reklamace týkající se organizace akce lze podávat písemně
na e-mailovou adresu info@eko4u.com
2. Reklamace by měly být podávány přímo organizátorovi akce.
Stížnosti by měly obsahovat popis události, která byla důvodem
stížnosti.
3. Reklamace bude organizátorem posouzena do 14 dnů od obdržení
řádně podané a úplné reklamace.

§ 4 Ochrana osobních údajů / ochrana soukromí
1. Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány v souladu s právními
předpisy, včetně zákona ze dne 10. května 2018. Sbírka zákonů
položka 1000 o ochraně osobních údajů, nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen "DPA"). Osobní údaje
uživatelů jsou zpracovávány proto, aby organizátor mohl účastníkům
poskytovat služby uvedené v těchto pravidlech.
2. Organizátor použije dostupná technická a organizační opatření
k zajištění ochrany zpracovávaných údajů, včetně ochranných opatření
programové povahy (mimo jiné systémy šifrování údajů). Organizátor
je povinen chránit údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným
osobám, jakož i před jinými případy jejich vyzrazení nebo ztráty
a před jejich zničením nebo neoprávněnou změnou,
jakož i před jejich zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy.
3. Organizátor je povinen zajistit, aby údaje byly uchovávány v souladu
s platnými právními předpisy.Pořadatel zajistí, aby účastníci uplatňovali
svá práva podle zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva
na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu a práva
na kontrolu zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami
popsanými v tomto zákoně. Účastníci mají při výkonu svého práva
na kontrolu zpracování svých osobních údajů zejména právo
v případech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů podat
písemnou odůvodněnou žádost o ukončení zpracování svých osobních
údajů vzhledem ke své konkrétní situaci, jakož i vznést námitku proti
zpracování svých údajů. Účastníci mají rovněž právo na opravu, výmaz,
omezení a přenos svých osobních údajů.
4. Podáním žádosti o výmaz, námitky nebo jiných práv podle ZOOÚ
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedeného
před podáním žádosti.
5. Chcete-li podat žádost uvedenou v RODO, obraťte se na organizátora
na této e-mailové adrese: iod@ekookna.pl
6. Tato nařízení vstupují v platnost dne 1. 7. 2021.

§ 5 Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel.
2. Změny Prováděcího předpisu vstupují v platnost dnem, který určí
Organizátor, nejméně však 7 dní ode dne oznámení změn
a ode dne odeslání příslušného oznámení o změnách Účastníkům.
3. Pokud účastník nová pravidla nepřijme, je oprávněn smlouvu
vypovědět a další používání platformy je nemožné.
4. Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny tímto nařízením,
se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně osobních
údajů a dalších zákonů polského práva.
5. Veškeré spory mezi stranami dohody řeší soud příslušný podle sídla
pořadatele.
6. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 1. 7. 2021.

