REGULAMIN KONKURSU MAGNETI MARELLI RACE DYSTRYBUTOR 2022

§ 1.
PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Konkursu na
Najlepszego Sprzedawcę 2022 roku pod nazwą „Magneti Marelli Race”, w szczególności zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, czas trwania Konkursu, nagrody przyznawane w Konkursie oraz sposób ich
przyznawania i wydawania przez Organizatora.
§2.
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
•

Konkurs – oznacza konkurs na Najlepszego Sprzedawcę 2022 roku pod nazwą „Magneti Marelli
Race”, którego celem jest wybór oraz nagradzanie najlepszych sprzedawców spośród osób
zatrudnionych w spółkach krajowych lub zagranicznych, które zajmują się sprzedażą i doradztwem
technicznym dotyczącym produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora,

•

Organizator – oznacza spółkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magneti Marelli
Aftermarket Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000012304,

•

Uczestnik – oznacza osobę, spełniającą wynikające z Regulaminu warunki uczestnictwa w Konkursie i
która przystąpiła do uczestnictwa w Konkursie zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie,

•

Formularz rejestracyjny – oznacza formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora
znajdującej się pod adresem www.race.magnetimarelli-checkstar.pl, którego wypełnienie jest
wymagane do uczestnictwa w Konkursie,

•

Strona internetowa – oznacza stronę internetową Organizatora znajdującą się pod adresem:
www.race.magnetimarelli-checkstar.pl, na której Organizator zamieszcza informacje związane
z przebiegiem Konkursu,

•

Komisja konkursowa – oznacza stały organ składający się z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora,
którego zadaniem jest dbanie o prawidłowy przebieg Konkursu oraz podejmowanie czynności
przewidzianych niniejszym Regulaminem,

•

IKE – oznacza Indywidualne Konto Elektroniczne Uczestnika Konkursu zakładane dla Uczestnika
z momentem jego rejestracji w Konkursie.
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•

Dystrybutor – oznacza każdy podmiot krajowy lub podmiot zagraniczny, zajmujący się w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedażą produktów znajdujących się w ofercie handlowej
Organizatora
§3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2.

Celem Konkursu jest wybór oraz nagradzanie najlepszych sprzedawców spośród osób
zatrudnionych w podmiotach krajowych lub w podmiotach zagranicznych, które zajmują się
sprzedażą i doradztwem technicznym produktów znajdujących się w ofercie handlowej
Organizatora.

3.

Konkurs polega na doprowadzeniu przez Uczestnika, w każdym etapie Konkursu w okresie od
dnia 15.01.2022 roku do dnia 30.09.2022 do sprzedaży, na rzecz podmiotów trzecich, produktów
Organizatora o jak największej sumarycznej ilości punktów, zgodnie z § 4 ust. 1, znajdujących się
w sprzedaży u Dystrybutora. Produkty o których mowa powyżej powinny zostać zakupione przez
Dystrybutora u Organizatora nie wcześniej niż 1 stycznia 2022r. W Konkursie mogą zostać
uwzględnione produkty zakupione przed 1 stycznia 2022r. pod warunkiem, że w czasie trwania
Konkursu Dystrybutor złoży u Organizatora zamówienie, uzupełniające jego stany magazynowe
o warunkowo zaliczone do Konkursu produkty.

4.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2022 r. i będzie trwał, przez czas określony, do dnia 30
Września 2022 r. Konkurs będzie podzielony na 3 etapy:
I ETAP od 15.01.2022 do 31.03.2022
II ETAP od 01.04.2022 do 31.07.2022
III ETAP od 01.08.2022 do 30.09.2022
z zastrzeżeniem, iż z ważnych przyczyn Organizator może w dowolnym momencie zdecydować
o wcześniejszym zakończeniu Konkursu. W takiej sytuacji Organizator zawiadomi wszystkich
Uczestników o nowym terminie zakończenia Konkursu, który nie może przypadać na krócej niż
1 miesiąc od dnia zawiadomienia wszystkich Uczestników Konkursu. Zawiadomienie nastąpi
pocztą elektroniczną na adresy podane przez Uczestników przy rejestracji. Ogłoszenie zostanie
dokonane również na Stronie internetowej.

5.

Na każdym etapie Konkursu, w okresach wskazanych w ust. 4, wygrywa pierwszych 25
Uczestników zwanych dalej Zwycięzcami Konkursu,, którzy doprowadzą do sprzedaży produktów
Organizatora, spośród tych określonych w § 4 ust. 1, o największej sumarycznej ilości punktów.
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6.

Po zakończeniu każdego etapu Konkursu zgromadzone na IKE Uczestników nagrody podlegają
wyzerowaniu, a Uczestnicy rozpoczynają od nowa zbieranie nagród w kolejnym etapie Konkursu.

7.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 60 dni roboczych po zakończeniu każdego kolejnego
etapu konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu i o tym, kto
został zwycięzcą Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.

W sytuacji, gdy Organizator podejmie decyzję o zakończeniu Konkursu w ciągu 1 miesiąca od dnia
jego rozpoczęcia, może równocześnie podjąć decyzję, iż nagrody w Konkursie nie będą
przyznawane. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie
Organizatora.

9.

W związku z rozpoczęciem Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową w składzie:
• Przemysław Treliński
• Magdalena Nadowska- Dudzik
• Magdalena Skolik
Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów przy obecności wszystkich jej
członków. Organizator uprawniony jest w każdym czasie i z dowolnych przyczyn zmienić skład
osobowy Komisji konkursowej.

10.

Sposób opodatkowania uzyskanych przez Uczestników nagród pieniężnych w Konkursie,
przedstawia się w sposób następujący:
Organizator, jako płatnik należnego podatku, pobierze od nagrodzonego Uczestnika podatek
dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie z kwoty stanowiącej nagrodę
pieniężną i przekaże ten podatek do właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota należnego podatku
w wysokości 10% wartości nagrody zostanie potrącona z kwoty nagrody, a Uczestnikowi zostanie
wypłacona nagroda w kwocie netto.
Sposób opodatkowania nagród rzeczowych, uzyskanych przez Uczestników, jest analogiczny do
opisanego powyżej sposobu opodatkowania nagród pieniężnych, z tą różnicą, iż Organizator, jako
płatnik podatku, w pierwszej kolejności skompensuje go z przyznaną Uczestnikowi nagrodą
pieniężną. Jeśli nagroda pieniężna okaże się niewystarczająca na pokrycie kwoty podatku od
nagrody rzeczowej, to warunkiem wydania nagrody rzeczowej, jest przekazanie przez Uczestnika
Organizatorowi brakującej kwoty podatku.
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§ 4.
PUNKTACJA I NAGRODY W KONKURSIE

1. Punktację, według której klasyfikowane będą zgłoszenia Uczestników, ustala się następująco, za
doprowadzenie do sprzedaży każdej 1 sztuki poniższych produktów, przyznawana jest określona
liczba punktów zapisana w poniższej tabeli w kolumnie „Liczba punktów”:

Opis PL

2022
brutt
o

007935063050

Alt Diag Pro stół do alternatorów

600

007941000209

Geometria C200 wersja na podnośnik

500

007941000210

Geometria C200 wersja kanałowa

500

007941000211

Geometria C880 wersja na podnośnik

500

007941000212

Geometria C880 wersja kanałowa

500

007960001150

Geometria C 200, 4 głowice radiowe

500

007960009690

Geometria C 400-PC, 4 głowice radiowe

500

Geometria C 880

500

007960010010

C 880 W- urządzenie do geometrii kół

500

099997181805

VOUCHER – przystąpienie do sieci Checkstar

500

MM Superlift 5000SC

500

MTBRX air

500

MTBRX water

500

PTBRX air

500

PTBRX water

500

ITB.4RX air

500

ITB.4RX water

500

ITB.1RX air

500

ITB.1RX water

500

CRU.2RX

500

DS1RX

500

KOD MM

007960009905

007935018210
007935104360
007935104370
007935104380
007935104390
007935104400
007935104410
007935104420
007935104430
007935104440
007935104450
007935104460

DS2R-AX
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500
007935104470

DGF.4RX

500

DGF.1RX

500

DCDRX

500

ECMRX

500

TBCReX

500

HTBRX air

500

HTBRX water

500

Tester Magneti Marelli FLEX (z licencją)

350

Tester MagnetiMarelli Vision Pro

350

Zestaw Analiztor+Dymomierz+czujnik+pomiar RPM (stacje SKP)

350

007936701000

ALASKA PRIME R134A

350

007936701010

ALASKA PRIME HFO1234YF

350

007936701020

ALASKA EVO R134A

350

007936701030

ALASKA EVO HFO1234YF

350

007950015200

ALASKA START-stacja napełniania automat

350

007950015210

ALASKA START HFO-stacja napełniania automat (1234yf)

350

007950015220

ALASKA BUS-stacja napełniania automat R134a

350

007950015230

ALASKA PREMIUM-stacja napełniania automat

350

007950015240

ALASKA PREMIUM HFO-stacja napełniania automat

350

007935104480
007935104490
007935104500
007935104510
007935104530
007935104540
007935800080
007935800090
007941000213

007935104550
007935104560
007935104570
007935104580

GTB.4RX air

250

GTB.4RX water

250

GDU.4RX

250

GD1RX

250

007935018165 MM Superlift 4000B -

250

007935019990 MM Superlift 4000BS -

250

007935018175 MM Superlift 4000UC 007935016745
007935110778

250

Urz. do wymiany oleju w skrzyniach automat. MM TC
Urządzenie ATF EXTRA+ zestaw złączek ENTRY
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250

250
007935110779

Urządzenie ATF EXTRA+ zestaw złączek ADVANCED

250

007935110000

Urządzenie ATF EXTRA automatyczne z wagami i bd

225

007935130001

Urządzenie ATF EXTRA automatyczne z wagami i bd

225

007935130002

Urządzenie ATF EXTRA

225

007935902020

Urządzenie do ustawiania świateł Premium

250

007935017235

Montażownica do opon MM-TC1223

200

007935017240

Montażownica do opon MM-TC12232V

200

007935017245

Montażownica do opon MM-TC1223IT

200

007935017250

Montażownica do opon MM-TC12232VIT

200

007935017275

Wyważarka do kół MM-WB1024

200

007935017280

Wyważarka do kół MM-WB1024AW
Montażownica MM-HC1224LL( w zestawie ramię
007935017775
pomocnicze,osłony,manometr elektroniczny,pędzel)
007935017805

Wyważarka MM-HC1024FA
Montażownica MM-HC1224LLTI z inflatorem( w zestawie ramię
007935017865
pomocnicze,osłony,manometr elektroniczny,pędzel)
Montażownica MM-HC1224LL2V 2 prędkości( w zestawie ramię
007935017875
pomocnicze,osłony,manometr elektroniczny,pędzel)
Montażownica MM-HC1224LL2V 2 prędkości+inflator( w zestawie ramię
007935017885
pomocnicze,osłony,manometr elektroniczny,pędzel)

200
200
200
200
200
200

007935110700

AC FLUSH PRO-urządzenie do płukania układów klim.

100

007936210770

Urządzenie do płukania układów Super Flush

100

Ozonator M-MX PRO

50

Urządzenie do odkażania Bactoban

40

Zestaw Hydrogen

40

Ozonator MX4000

30

szkolenia otwarte, wyk. przez prac. MM

30

szkolenia zamknięte. wyk. przez prac. MM

30

007936211355
007936211125
007950025880
007936210010
099691030109
099990681402

2. W celu potwierdzenia doprowadzenia do sprzedaży produktu, Uczestnik powinien dokonać na swoim
IKE rejestracji faktury za dany produkt wystawionej przez Dystrybutora na rzecz kupującego. Skrypt
działający na IKE Uczestnika automatycznie przydziela ilość punktów, w zależności od wybranego
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kodu produktu. Nagroda związana z doprowadzeniem do sprzedaży tego produktu zostanie
potwierdzona na IKE Uczestnika po pozytywnym zweryfikowaniu danych z faktury przez Organizatora
(potwierdzeniu dokonania transakcji) i nastąpi w momencie rozliczania danego etapu Konkursu.
W szczególnych sytuacjach dopuszcza się zaliczenie do Konkursu zgłoszeń, do których dołączone jest
potwierdzenie dokonania sprzedaży inne niż faktura. Decyzję w takich przypadkach każdorazowo
podejmuje Komisja Konkursowa, większością głosów.
3. Wartość Nagrody dla Uczestnika będzie obliczana jako iloczyn jednostkowej liczby punktów
należnych za doprowadzenie do sprzedaży poszczególnych produktów oraz ilości sprzedanych
produktów. Wyliczona w tej sposób nagroda w punktach, zostanie konwertowana na nagrodę
w złotych, zgodnie z relacją 1 punkt= 1,(11) zł brutto, czyli 1 punkt= 1 zł netto,
4. Jeśli kilku Uczestników uzyskało taki sam wynik w Konkursie (doprowadzili do sprzedaży produktów o
takiej samej sumarycznej ilości punktów), a nie wszyscy z nich mogą zakwalifikować się do
pierwszych 25 Zwycięzców Konkursu zgodnie z §3 ust 5, wówczas nagroda jest wypłacana
Uczestnikowi, który doprowadził do sprzedaży większej ilości produktów. Jeżeli Uczestnicy dokonali
sprzedaży takiej samej ilości produktów o takiej samej sumarycznej ilości punktów, wówczas nagroda
jest przyznawana dla każdego z tych Uczestników.
5. Rejestracja faktury, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna nastąpić w czasie trwania
odpowiedniego etapu Konkursu, w którym sprzedaż miała miejsce lub nie później niż 14 dni
kalendarzowych po zakończeniu tego etapu Konkursu. Uczestnik nie będzie wnosił roszczeń
w stosunku do Organizatora, jeżeli odrzucenie zgłoszenia będzie miało związek z niedotrzymaniem
przez Uczestnika terminu rejestracji faktury.
6. W szczególnych sytuacjach Organizator może wyrazić zgodę na zaliczenie faktury Uczestnika,
zgłoszonej po terminie, do kolejnego etapu Konkursu, pod warunkiem, iż akceptacja zgłoszenia nie
wpłynie na wygraną Uczestnika w tym etapie, kosztem innego Uczestnika Konkursu. Akceptacja
faktury zgłoszonej po terminie musi nastąpić zgodną decyzją wszystkich Członków Komisji
Konkursowej.
7. W przypadkach, w których dwóch lub więcej Uczestników Konkursu zgłosi na IKE dokumenty
dotyczącą tej samej sprzedaży (np. zdublowane faktury), wówczas Organizator zastrzega sobie prawo
do kontaktu z osobą/osobami koordynującymi sprzedaż w firmie, w której Uczestnicy zdublowali
zgłoszenia, a następnie na podstawie tej konsultacji podejmie decyzję, któremu z nich daną sprzedaż
zaliczyć do Konkursu. W przypadkach, w których konsultacja, o której mowa w zdaniu poprzednim,
nie będzie mogła zostać przeprowadzona, wówczas Organizator zaliczy do Konkursu zgłoszenie tego
Uczestnika, który wcześniej zarejestrował je na koncie IKE.
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8. Nagroda zostanie wypłacona w postaci zasilenia karty przedpłaconej, wydanej przez Organizatora o
wartości ustalonej zgodnie z § 4 ust. 1-3.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu oferowanych nagród oraz kryteriów ich
przyznawania w czasie trwania Konkursu, o czym będzie informował na Stronie internetowej oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 5.
NAGRODY ZA RANKING GENERALNY

1. Organizator przyzna 10 nagród rzeczowych i pieniężnych dla tych Uczestników Konkursu, którzy we
wszystkich jego etapach zgromadzą największą ilość punktów.
2. Jeśli kilku Uczestników uzyskało taki sam wynik w całym Konkursie (doprowadzili do sprzedaży
produktów o takiej samej sumarycznej ilości punktów), wówczas wyższa pozycja w rankingu
przysługiwać będzie temu Uczestnikowi Konkursu, który zgromadził punkty wcześniej, tj. wcześniej
dokonał rejestracji zgłoszeń w IKE. W przypadku, gdy nie spowoduje to wskazania jednego
Uczestnika na danej pozycji rankingu, to o kolejności w rankingu decydować będzie większa ilość
zgłoszeń, załadowanych w toku trwania całego Konkursu. W przypadku, gdy w dalszym ciągu kilku
Uczestników będzie zajmować to samo miejsce, to nagroda zostanie przyznana każdemu z nich.
3. Uczestnik, który w łącznej klasyfikacji zajmie miejsce premiowane, otrzyma nagrodę rzeczową
w postaci produktu lub usługi, wyszczególnioną w ust 4 poniżej, oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 11,(1)% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna zostanie zaokrąglona do
pełnych złotych, z zastosowaniem zasad rachunkowości.
4. Wykaz nagród rzeczowych i pieniężnych, wraz ze wskazaniem ich przybliżonej wartości przedstawia
poniższa tabela:

Przybliżona wartość nagrody [zł]
Miejsce Nagroda

rzeczowej
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pieniężnej

1
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Samsung Galaxy S21
Zegarek sportowy GARMIN Fenix 6X Pro Czarny

7 000,00

778,00

5 000,00

556,00

3 000,00

333,00

3 000,00

333,00

2 500,00

333,00

6 Zegarek sportowy GARMIN Fenix 6X Pro Czarny

2 500,00

333,00

7 Zegarek sportowy GARMIN Fenix 6X Pro Czarny

2 500,00

111,00

8 Głośniczek mobilny JBL Xtreme 2 Czarny

1 000,00

111,00

9 Głośniczek mobilny JBL Xtreme 2 Czarny

1 000,00

111,00

10 Głośniczek mobilny JBL Xtreme 2 Czarny

1 000,00

111,00

2

3

4

5

5. W klasyfikacji generalnej nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, które zostały
zaklasyfikowane przez Komisję Konkursową jako pozycje odrzucone.
6. Organizator zapewnia sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia, pod kątem, czy sprzedaż została
faktycznie dokonana przez Uczestnika, który załadował zgłoszenie do IKE.
7. W przypadku, jeśli produkt lub usługa, opisana w ust 4 powyżej, nie będzie dostępna w sprzedaży
detalicznej w momencie rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
nagrody rzeczowej na inną, o podobnej wartości i funkcjonalności. Zmiana nagrody następować
będzie w porozumieniu z Uczestnikiem, który ją wygrał.
8. Nagrody rzeczowe w Konkursie dostarczane są przez podmioty trzecie w stosunku do Organizatora.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji będzie spoczywać na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
10. Nagrody rzeczowe zostaną wydane Uczestnikowi w siedzibie Organizatora, po podpisaniu przez
Uczestnika protokołu odbioru.
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11. Na wniosek Uczestnika, Organizator rozważy możliwość zastosowania innego sposobu dostarczenia
nagrody, niż opisany w ust. 10 powyżej, w szczególności wysyłkę kurierem na adres wskazany przez
Uczestnika.
12. W przypadku wysyłki nagród poza terytorium Polski, na Uczestniku ciąży obowiązek uprzedniego
poinformowania Organizatora o obowiązkach celnych lub ograniczeniach w obrocie produktami na
trasie z Polski do kraju wskazanego przez Uczestnika.
13. Rozdanie nagród nastąpi nie później niż 30 dni kalendarzach po rozstrzygnięciu Konkursu,
z zachowaniem zapisów §3 ust 4 i ust 7.
14. Opodatkowanie nagród rzeczowych i pieniężnych będzie następować zgodnie z §3 ust 11.
§ 6.
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
nie prowadzące działalności gospodarczej, będące pracownikami Dystrybutora i zajmujące się w
ramach swoich obowiązków pracowniczych sprzedażą oraz doradztwem w zakresie sprzedaży
produktów Magneti Marelli.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osób wskazanych w ust 1 jest uprzednie uzyskanie przez nich
zgody pracodawcy na uczestnictwo w Konkursie. Zgoda taka wyrażana jest na piśmie i powinna
zostać przesłana Organizatorowi pocztą. Organizator zastrzega sobie prawo zaakceptowania
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dopiero po otrzymaniu oryginalnego dokumentu obejmującego
zgodę pracodawcy. Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy obciąża wyłącznie pracownika chcącego
uczestniczyć w Konkursie, a ewentualne uczestniczenie w Konkursie osoby, która nie uzyskała
stosownej zgody Pracodawcy, obciąża wyłącznie tę osobę.
3. W przypadku Uczestników zatrudnionych u Dystrybutorów mających siedzibę poza granicami Polski,
jak również w przypadku Uczestników mających miejsce zamieszkania poza granicami Polski,
Uczestnik rejestrując się w Konkursie potwierdza jednocześnie, iż jego uczestnictwo w Konkursie,
zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, pozostaje zgodne z prawem tego
Państwa, w którym Dystrybutor ma siedzibę i w którym Uczestnik ma miejsce zamieszkania.
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§7.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnictwo w Konkursie Magneti Marelli Race w żadnym wypadku nie może być traktowane jako
zawarcie między Uczestnikiem a Organizatorem umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży
produktów Organizatora.
3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie może do niego przystąpić poprzez wypełnienie
Formularza rejestracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022.
4. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony poprzez Stronę internetową w sposób
kompletny, a osoba zamierzająca uczestniczyć w Konkursie jest zobowiązana do podania w nim
informacji zgodnych z prawdą.
5. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony
i zawiera wszystkie wymagane dane. Organizator zastrzega sobie tym samym prawo weryfikacji
podanych danych, a w konsekwencji odrzucenia Formularza rejestracyjnego w takich przypadkach
jak np. niekompletne jego wypełnienie, czy podanie nieprawdziwych danych. Organizator zastrzega
sobie również prawo do weryfikacji uprawnienia Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie przed
wydaniem Uczestnikowi nagrody.
6. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o każdej zmianie danych
podanych w Formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne
skutki, jakie mogą powstać dla Uczestnika z powodu niedopełnienia tego obowiązku.
7. W terminie do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia przez Uczestnika Formularza rejestracyjnego,
Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną informacje z danymi niezbędnymi do zalogowania się na
stronie www.magnetimarelli-checkstar.pl (login i hasło). Wysłanie przez Organizatora powyżej
wskazanej widomości mailowej jest równoznaczne z dokonaniem rejestracji Uczestnika w Konkursie.
8. Rejestracja jest równoznaczna z założeniem w systemie Organizatora Indywidulanego Konta
Elektronicznego (IKE) Uczestnika, do którego Uczestnik ma dostęp po zalogowaniu za pośrednictwem
Strony Internetowej.
9. W ramach Konkursu Magneti Marelli Race na Najlepszego Sprzedawcę 2022 roku, Organizator w celu
zwiększenia rywalizacji miedzy Uczestnikami ma prawo zorganizować dodatkowe konkursy. O ich
zasadach Uczestnicy będą informowani za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres mailowy
podany w Formularzu rejestracyjnym.
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10. Uczestnik po zakończeniu każdego etapu Konkursu, w terminie o którym mowa w § 1 ust. 6, może
sprawdzić na IKE bieżącą wartość zgromadzonych przez niego w Konkursie nagród.
§ 8.
KARTA BONUS+

1. Każdy Zwycięzca Konkursu, otrzyma kartę przedpłaconą, która zostanie zasilona kwotą pieniężną o

wartości Nagrody ustalonej zgodnie z § 4 ust. 1-3 na danym etapie Konkursu.
2. Karta Bonus+ emitowana jest przez Citi Bank Handlowy S.A., działa w systemie Visa i posiada

odpowiednie zabezpieczenia. Karta Bonus+ to przedpłacona karta Visa Electron.
3. Warunkiem korzystania z karty Bonus+ jest potwierdzenie przez Uczestnika na swoim IKE otrzymania

karty Bonus+, podanie jej niepowtarzalnego numeru oraz złożenie oświadczenia o przestrzeganiu
„Warunków korzystania z karty”, które zostaną dołączone do przesyłki zawierającej Kartę Bonus+.
4. Status Uczestnika Konkursu, karta Bonus+ i wynikające z niej uprawnienia są niezbywalne. Nagrody

uzyskane przez kilku Uczestników nie podlegają sumowaniu.
5. Karta Bonus+ stanowi własność Organizatora i podlega zwrotowi po zakończeniu Konkursu, bądź w

razie rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, lub w przypadku jego wykluczenia z
uczestnictwa w Konkursie.
6. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o każdym przypadku utraty Karty

Bonus+.
7. W przypadku Uczestników zatrudnionych u Dystrybutorów mających siedzibę poza granicami Polski,

jak również w przypadku Uczestników mających miejsce zamieszkania poza granicami Polski,
Uczestnik taki wraz ze złożeniem oświadczenia o przestrzeganiu „Warunków korzystania z karty”, o
którym mowa w ust 3 powyżej, zobowiązany jest również złożyć oświadczenie, iż otrzymanie, jak
również korzystanie przez niego z Karty Bonus+ pozostaje zgodne z prawem tego Państwa, w którym
Dystrybutor ma siedzibę i w którym Uczestnik ma miejsce zamieszkania. Uczestnik zobowiązuje się
do korzystania z karty Bonus+ wyłącznie zgodnie z prawem tego Państwa, w którym Dystrybutor ma
siedzibę i w którym Uczestnik ma miejsce zamieszkania, w szczególności zgodnie z regulacjami
dotyczącymi obrotu dewizowego.
§ 9.
REZYGNACJA I WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z PROGRAMU

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie, poprzez złożenie
Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Skutkiem rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie
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jest automatyczne zamknięcie IKE Uczestnika, co uniemożliwia Uczestnikowi dalsze gromadzenie
nagród.
2. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie Uczestnik uprawniony jest w terminie 7 dni zgłosić
chęć odbioru zgromadzonych do tego czasu nagród, pod rygorem ich przepadku. Nagroda zostanie w
takim przypadku wypłacona po zakończeniu trwającego etapu Konkursu i pod warunkiem, że
Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Konkursie znalazł się w pierwszej 25 Zwycięzców
Konkursu zgodnie z §3 ust 5.
3. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku gdy Uczestnik
naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane
w Formularzu rejestracyjnym, jak również gdy zgłosił swoje uczestnictwo w Konkursie pomimo braku
zgody swojego pracodawcy, albo gdy jego uczestnictwo w Konkursie jest niezgodne z prawem
Państwa, w którym jego pracodawca – Dystrybutor ma siedzibę, albo w którym Uczestnik ma miejsce
zamieszkania.
4. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, nagrody Uczestnika zgromadzone na IKE w dniu
jego wykluczenia ulegają przepadkowi, a IKE Uczestnika zostaje zablokowane i zamknięte.
§ 10.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik konkursu złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika do celów Konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO* wskazane w § 6 niniejszego
regulamin. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych
zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Nie podanie danych będzie
skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.
2. Dane w odpowiednich przypadkach będą przetwarzane na podstawie w art. 6 ust. 1 punkt f RODO*
(prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę) - mogą Państwo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich
danych opartych na tej podstawie.
3.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, a odbiorcami danych będą:
a. upoważnieni pracownicy Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.,
b. w uzasadnionych przypadkach osoba/osoby, które nadzorują sprzedaż w firmie, w której
Uczestnicy zdublowali zgłoszenia,
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c. w uzasadnionych przypadkach usługodawcy Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. (np.
firmy związane z obsługą prawną lub audytorską).
4. Wszelkie dane zebrane na potrzeby niniejszego konkursu będą przetwarzane na czas jego trwania
oraz przez 6 lat po jego zakończeniu.
5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo żądania od Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. dostępu do
danych osobowych swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
6. Osobie która przystępuje do konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony
Danych: Pan Michał Geilke, e-mail: m.geilke@orleccy.pl, GSM: 577 631 313.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie utratę
prawa do nagrody.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu, za ich zgodą, mogą zostać przekazane innym administratorom
w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane uprawnionym organom.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Uczestnika nieprawdziwych
informacji w Formularzu rejestracyjnym.
12. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników
winna być kierowana na adres: Magneti Marelli Aftermarket Sp z o.o., ul. Plac pod Lipami 5, 40-476
Katowice.
13. Organizator będzie przesyłać informacje handlowe na podane adresy e-mailowe oraz numery
telefonów komórkowych Uczestnikom, którzy wyrażą na to swoją zgodę, na podstawie ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
§11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu dokonuje
się poprzez umieszczenie jego zaktualizowanej wersji na Stronie internetowej. Aktualna wersja
Regulaminu zostanie również wysłana do Uczestników pocztą elektroniczną na podane przez nich
przy rejestracji adresy mailowe. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 1 tygodnia od
umieszczenia zaktualizowanej wersji Regulaminu na Stronie internetowej.
2. Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez zgłoszenie przez
niego chęci uczestnictwa w Konkursie.
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3. W razie powstania spornych kwestii w trakcie trwania Konkursu, będą one rozstrzygane w pierwszej
kolejności przez Komisję Konkursową, a w razie wystąpienia przez Uczestnika bądź inną osobę na
drogę postępowania sądowego, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą
powstać w związku z Konkursem, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 06 stycznia 2022 r.
5. Niniejszy Konkurs, jak również wszelkie stosunki prawne, jakie mogą wyniknąć w związku
z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie, są regulowane przez prawo polskie.
6. Wszelkie informacje pochodzące od Organizatora i dotyczące przebiegu Konkursu, jak również
wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami powinna być
prowadzona w języku polskim. Używanie innego języka w kontaktach pomiędzy Organizatorem a
danym Uczestnikiem będzie dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez
Organizatora. W razie gdy w kontaktach pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami używany był język
polski oraz język obcy, w razie wątpliwości czy rozbieżności co do treści przekazywanych informacji,
rozstrzygać będzie treść korespondencji prowadzonej w języku polskim.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, wiążące pozostają postanowienia kodeksu cywilnego.

Katowice, 03 stycznia 2022 roku
Organizator
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
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*- ROZPORZĄDZENIE 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).
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