
Regulamin Konkursu  

„Program lojalnościowy dla Partnerów All4Cloud” 
(„Regulamin”) 

 
 

 

I. Postanowienia ogólne  
 

1. Organizatorem konkursu „„Program lojalnościowy dla Partnerów All4Cloud” („Konkurs”) 
jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ulicy Domaniewskiej 44a, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000375933, posiadająca numer NIP: 5210088682, REGON: 

012521511, o kapitale zakładowym w wysokości 998 458,00 zł (w całości wpłaconym) 
(„Organizator”). Organizator jest wydającym nagrody w Konkursie i przyrzekającym nagrodę w 

rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za 
rozliczenie podatkowe laureatów Konkursu związane z wręczeniem im nagród w tym Konkursie 

jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w Konkursie. 

2. Celem Konkursu jest promowanie i zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez 
Organizatora, nabywanych przez partnerów biznesowych. 

3. Czas trwania Konkursu: od 1.10.2020 r. do 26.12.2020 r. 
 

II. Uczestnictwo w Konkursie  
 

1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika 

do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż 
Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go oraz poddaje się jego warunkom. 

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z 
brania udziału w Konkursie informując o tym Organizatora. 

2. Udział w Konkursie mogą wziąć tylko partnerzy biznesowi Organizatora, tj. będący osobą 

fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

którzy mają zawartą z Organizatorem ważną aktualną umowę współpracy („Partnerzy”). 
3. Od każdego z Partnerów upoważniona do udziału w Konkursie będzie tylko jedna osoba, która 

zostanie wskazana przez Partnera („Uczestnicy”). Domniemuje się, że osobą wskazaną przez 

Partnera, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest osoba dokonująca rejestracji w Konkursie, 
zgodnie z ust. 4 pkt 4) poniżej, jako pierwsza spośród pracowników i współpracowników 

Partnera. Pracownicy i współpracownicy Partnerów, którzy w ich imieniu biorą udział w 
Konkursie oświadczają, że posiadają zgodę Partnera na uczestnictwo w Konkursie na warunkach 

określonych niniejszym Regulaminem i otrzymanie Nagrody oraz w razie jakiegokolwiek sporu 
pokryją wszelkie poniesione przez Organizatora w związku z tym koszty. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1) posiadanie przez Partnera aktywnej umowy CSP zawartej z Organizatorem, 
2) w okresie czasu trwania Konkursu (określonego w pkt I ust. 3 Regulaminu) sfinalizuje 

transakcje za pośrednictwem platformy All4cloud z następującej grupy: 
i. Rodzina M365 Business (Business Basic, Business Standard, Business 

Premium), 

ii. Dynamic 365 Sales Professional, 
3) transakcje, o których mowa w pkt 2) powyżej wykonane zostaną na minimum trzech 

nowych klientach końcowych w okresie trwania Konkursu, przy czym nowy klient 
końcowy oznacza dotychczasowy brak transakcji na tym kliencie końcowym na 

platformie sprzedażowej All4cloud, 
4) sumarycznie transakcje, o których mowa w pkt 2) zostaną wykonane na minimalną 

kwotę 20 000 PLN,  

5) wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Konkursu, dostępnego pod adresem: 
www.all4cloud.pl.  

5. Konkursem objęte są wyłącznie produkty zakupione w cenie List Price. 
 

http://www.all4cloud.pl/


III. Nagrody  

 
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają możliwość wygrania nagrody karta podarunkowa 

do sklepu sportowego Decathlon o wartości 400 PLN („Nagroda”). 
2. Maksymalna możliwa liczba Nagród do wygrania w Konkursie przez jednego Uczestnika to 1 

sztuka. 

3. W skład Nagrody opisanej powyżej wchodzi dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% 
wartości całości Nagrody, udzielana z przeznaczeniem na zapłatę przez Organizatora należnego 

zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród wygranych w Konkursie. 
4. Część Nagrody, o której mowa w ust. 3 powyżej, stanowiąca kwotę pieniężną, nie zostanie 

przekazana Laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w 

konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 
5. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości pieniężnej Nagród. 

6. Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę Nagrody na inną nagrodę. 

IV. Zasady przyznawania Nagród i wyniki Konkursu 
 

1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w pkt II ust. 4 Regulaminy otrzymają Nagrody 
(„Laureaci”). 

2. Podsumowanie Konkursu nastąpi 45 dni po jego zakończeniu. Informację o przyznaniu Nagrody, 

terminie i sposobie jej wręczenia Laureaci otrzymają niezwłocznie po podsumowaniu Konkursu. 
3. Część Nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana odpowiednim Laureatom, 

ale zostanie pobrana przez Organizatora w związku z celem, o którym mowa w pkt III ust. 3 i 
4 Regulaminu. 

4. W razie zrzeczenia się Nagrody lub nieodebrania jej przez Laureata, podatek od wygranej nie 

będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana nagroda pieniężna, wchodząca w skład Nagrody. 
 

V. Postępowanie reklamacyjne 
 

Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia Laureatów na adres e-mail: csp@promise.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko 

Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są 
przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. Reklamacje będą 

rozpatrywane na podstawie Regulaminu. 
 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

Rozporządzeniem 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) („RODO”). 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest Organizator. 

3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przestrzeganie ochrony danych osobowych Uczestnicy mogą 
uzyskać mailowo pod adresem: iodo@promise.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres: ul. 

Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa. 

4. Organizator pozyskuje dane Uczestników obejmujące dane identyfikacyjne i dane kontaktowe. 
5. Podstawą przetwarzania danych Uczestników jest: 

1) realizacja żądania, jakim jest uczestnictwo w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
2) uzasadniony interes administratora, jakim jest promowanie Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do uczestnictwa w 
Konkursie, w tym przekazania Nagród. 

7. Odbiorcami danych Uczestników mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 
dokumentacja związana z Konkursem, w tym hostingodawca usług poczty elektronicznej i 

formularzy elektronicznych. 

mailto:csp@promise.pl
mailto:iodo@promise.pl


8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu 

lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do momentu wcześniejszego usunięcia 
danych przez Organizatora. Po realizacji celu dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym 

z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia. 
9. Uczestnicy posiadają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
VII. Postanowienia końcowe  

 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. W takim wypadku uzyskany wynik w 

Konkursie zostanie anulowany.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 
wpływ na organizowanie Konkursu, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w 

prawidłowy sposób, co pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Uczestnika. Zmiany Regulaminu 

nie mogą pogorszyć sytuacji Uczestników. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie 
Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. 

3. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-
reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847). 

 


