
REGULAMIN PROGRAMU „Kostka z DOPŁATĄ”  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku na 

czas nieokreślony. 

2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki udziału w Programie Lojalnościowym, 

zwanym dalej „Programem”. 

3. Organizatorem Programu jest BRUK Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 44-352 

Czyżowice, ul. Nowa 28 G, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000246265, NIP: 6472391614, REGON: 24026548, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa będzie o terminie liczonym w „dniach” należy 

przez to rozumieć dni robocze 

5. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie: 

a) Program – program lojalnościowy prowadzony przez BRUK Sp. z o.o. z siedzibą 

w Czyżowicach, ul. Nowa 28 G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000246265. 

b) Uczestnik – konsument lub przedsiębiorca, który wyraził zgodę na uczestnictwo 

w programie poprzez poprawne wypełnienie oraz przesłanie Formularza 

zgłoszeniowego.  

c) Przedsiębiorca – przedsiębiorca według brzmienia Ustawy z dnia 6 marca    

2018r. Prawo przedsiębiorców z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie związanym z wykorzystywaniem kostki 

brukowej, w szczególności usługi brukarskie lub handel kostką brukową. 

d) Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną posiadającą pełną 

zdolność do czynności prawnych dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

e) Data zakupu- data zakupu widniejąca na fakturze VAT, paragonie lub innym 

dokumencie potwierdzającym zakup. 

f) Formularz zgłoszeniowy – dokument dostępny na stronie internetowej 

Organizatora, służący zgłoszeniu Uczestnika do udziału w Programie. 

g) Nagroda – suma pieniężna wypłacana Uczestnikowi w wysokości uzależnionej od 

warunków wskazanych w § 3 pkt 5 Regulaminu. 

h) Przedmiotu programu – Organizator przekazuje Uczestnikowi Nagrodę za zakup 

kostki brukowej marki Vjetra®.  

i) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

j) Regulamin - niniejszy regulamin. 

k) Strona internetowa- działająca pod adresem: https://www.bruk.info.pl/kostka-z-

doplata/. 

6. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną 

formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych  (t.j. Dz. 



U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).Program jest organizowany tylko i wyłącznie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Program obejmuje kostkę Vjetra fabrycznie nową. Nie jest objęty programem wyrób 

demonstracyjny oraz nienormowy. 

8. Program obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku na czas nieokreślony. 

9. Do Programu można zgłaszać produkty zakupione od daty rozpoczęcia programu, a więc 

od 1 kwietnia 2022 r. 

10. Zakończenie Programu zostanie zakomunikowane poprzez Stronę internetową 

Organizatora w terminie 30 dni przed rzeczywistym zakończeniem Programu. 

 

 

§ 2 

Rejestracja w programie 

 

1. Udział w Programie jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny. 

2. Uczestnikowi po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zgłoszeniowego zostanie nadany 

indywidualny numer zgłoszenia. 

3. Konsument lub Przedsiębiorca przystępuje do Programu po wypełnieniu i przesłaniu 

Formularza zgłoszeniowego. 

4. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej 

https://www.bruk.info.pl/kostka-z-doplata-formularz/ 

5. Uczestnik otrzyma wygenerowaną automatycznie wiadomość zwrotną na adres e-mail 

podany w Formularzu zgłoszeniowym z informacją o przyjęciu i przetwarzaniu zgłoszenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania prawidłowości Formularza 

zgłoszeniowego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.  

7. Organizator w przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu dokona zwrotu 

Formularza zgłoszeniowego poprzez przesłanie na adres mailowy Uczestnika informacji 

o nieprawidłowościach w pierwotnie wysłanym Formularzu zgłoszeniowym. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić lub poprawić 

błędy wskazane przez Organizatora poprzez ponowne prawidłowe wypełnienie  

i przesłanie Formularza zgłoszeniowego.  

9. Uczestnik wskazuje w formularzu zgłoszeniowym następujące informacje: 

a) Dane teleadresowe (w tym adres e-mail); 

b) Numer konta bankowego; 

c) Dane podmiotu, u którego został dokonany zakup kostki brukowej marki Vjetra®; 

d) Kopię dokumentu zakupu z przejrzystą datą zakupu; 

e) Data oraz godzina pakowania każdej z zakupionych i zgłaszanych do Programu 

palet; 

f) Adres zabudowy produktu (kostki marki Vjetra®); 

g) Zdjęcie dokumentujące zabudowę kostką brukową marki Vjetra®, pozwalające na 

odpowiednią weryfikację rzeczywistego wykorzystania kostki marki Vjetra®. 

10. Organizator informuje, iż w przypadku zakupu kostki brukowej marki Vjetra® w ramach 

usługi brukarskiej u przedsiębiorcy świadczącego usługi w tym zakresie, konieczne jest 

osobne ujęcie pozycji kostki brukowej potwierdzające zakup kostki marki Vjetra® na 

dokumencie potwierdzającym wykonanie usług brukarskich. 

11. Uczestnik w korespondencji mailowej z Organizatorem powinien w tytule wskazywać 

indywidualny numer zgłoszenia, którego dotyczy wiadomość. 



12. Przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z: 

a) wyrażeniem zgody na udział w Programie; 

b) akceptacją niniejszego Regulaminu; 

c) wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

Uczestnika przez Organizatora na potrzeby Programu. 

 

 

§ 3 

Przekazanie Nagrody 

 

1. Organizator wydaje decyzję o przyznaniu Nagrody lub o braku przyznania Nagrody  

w terminie 14 dni od wpływu Formularza zgłoszeniowego.  

2. Uczestnik Programu otrzymuje Nagrodę od Organizatora za udział w Programie w terminie 

14 dni od dnia wydania decyzji przez Organizatora, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, na konto bankowe wskazane w Formularzu zgłoszeniowym. 

3. Organizator jako dowód przekazania Nagrody stosuje potwierdzenie transakcji bankowej. 

4. W przypadku gdy przekazanie Nagrody w terminie 14 dni nie jest możliwe, Organizator 

informuje o tym fakcie Uczestnika i dokonuje przekazania w terminie maksymalnie 30 dni 

od dnia zgłoszenia Formularza zgłoszeniowego. 

5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora  

o nieprawidłowościach wynikających z otrzymanej Nagrody. 

6. Uczestnik Programu otrzymuje Nagrodę od Organizatora za udział w Programie  

w wysokości uzależnionej od ilości zakupionych palet z kostką brukową marki Vjetra®, tj.: 

a) 20 palet lub więcej – 500,00 zł, 

b) 40 palet lub więcej – 1.000,00 zł, 

c) 60 palet lub więcej – 1.500,00 zł, 

d) 80 palet lub więcej – 2.000,00 zł, 

e) 100 palet lub więcej – 2.500,00 zł, 

f) 120 palet lub więcej – 3.000,00 zł, 

g) 140 palet lub więcej – 3.500,00 zł, 

h) 160 palet lub więcej – 4.000,00 zł, 

i) 180 palet lub więcej – 4.500,00 zł, 

j) 200 palet lub więcej – 5.000,00 zł. 

7. Poszczególne Nagrody pieniężne przedstawione w ust. 5 niniejszego paragrafu nie 

podlegają kumulacji. 

8. W sposób wyraźny stwierdza się, iż Nagroda w ramach programu nie może  zostać 

przekazana w innej, niż przelew bankowy, formie, w szczególności zaś przekazem 

pocztowym lub w gotówce. 

9. Uczestnik nie ma prawa przenieść prawa do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią. 

Uczestnik nie może też upoważnić osoby trzeciej do odbioru Nagrody. 

10. Uczestnik w okresie obowiązywania programu ma możliwość uzyskania wyłącznie jednej 

Nagrody odnoszącej się do jednej lokalizacji (miejsca zabudowy kostki Vjetra). 

 

 

 

 

 



§ 4 

Podatek 

 

1. Nagrody otrzymane w ramach Programu przez Uczestnika nieprowadzącego działalności 

gospodarczej stanowią (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych) nagrody związane ze sprzedażą premiową i stanowią podstawę podatku 

dochodowego zryczałtowanego w wysokości 10% nagrody. 

2. Organizator pokrywa kwotę podatku, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne 

od podatku dochodowego są nagrody, jeżeli jednorazowa ich wartość nie przekracza kwoty 

2.000,00 zł. Powyższe nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku  

z wykonywaną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód 

z tej działalności. 

 

 

§ 5 

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, zastrzeżenia na 

działalność Strony Internetowej Organizatora 

 

1. Organizator udostępnia Klientom za pośrednictwem Strony internetowej 

https://www.bruk.info.pl/kostka-z-doplata-formularz/ możliwość składania Formularza 

zgłoszeniowego. 

2. Celem skorzystania z powyższej możliwości, Uczestnik powinien dysponować: 

urządzeniem umożliwiającym połączenie z internetem i posiadającym system operacyjny, 

łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz 

kontem poczty elektronicznej. 

3. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Formularza 

zgłoszeniowego treści o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących 

przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania 

przez Organizatora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości  

o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Uczestnika, 

Organizator może uniemożliwić dostęp do tych treści.  

4. Użytkownik zobowiązuje się do: 

a) niekorzystania ze Strony internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie,  

w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach 

Formularza zgłoszeniowego informacji handlowej (spam), 

c) korzystania z Formularza zgłoszeniowego w sposób nieuciążliwy dla innych 

Uczestników oraz Organizatora, 

5. W przypadku niezadowolenia z działalności Strony internetowej lub Formularza 

zgłoszeniowego, Uczestnik ma możliwość złożenia zastrzeżeń pocztą elektroniczną, na 

adres: kostkazdoplata@bruk.info.pl Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie 

załatwienia przekazanych zastrzeżeń na adres poczty elektronicznej, z którego została ona 

wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.  

 

 

 

mailto:kostkazdoplata@bruk.info.pl


§ 6 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, którego dane wskazano 

w §1 powyżej. Uczestnicy mogą nawiązać kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), 

wyznaczonym przez Organizatora,  za pośrednictwem poczty elektronicznej 

iod@bruk.info.pl 

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 - zwanym dalej RODO) - 

przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi 

zostały zebrane.  

3. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu: 

a) Wykonania Przedmiotu programu. 

b) wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, w szczególności  

w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz  

i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest 

prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że 

dane są niezbędne Organizatorowi do wykonania Przedmiotu programu.  

5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych mogą być: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, 

podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem 

Przedmiotu programu (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub 

przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub 

audytorzy. Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych  

w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czyli poza obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także ma prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi 

zwłaszcza w przypadku gdy brak jest podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane 

przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane od momentu przekazania danych osobowych za 

pośrednictwem formularza: 

a) do momentu wykonania Przedmiotu programu a następnie przez okres wyznaczony 

przepisami prawa księgowego 5 lat. 

b) lub do momentu wydania decyzji odmownej o wykonaniu Przedmiotu programu  

a następnie przez okres 30 dni 

c) lub do momentu otrzymania rezygnacji z uczestnictwa w Programie 



10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

 

§ 7 

Warunki rezygnacji z Programu  

 

1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa  

w Programie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kostkazdoplata@bruk.info.pl 

2. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Uczestnik ma możliwość zgłaszania uwag w terminie 7dni od dnia otrzymania decyzji 

przyznającej Nagrodę. 

4. Uwagi, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinny zostać zgłaszane na adres 

mailowy Organizatora w wiadomości mailowej posiadającej w tytule indywidualny numer 

zgłoszenia. 

 

§ 8 

Zmiany regulaminu 

 

1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, które 

każdorazowo jest wiążące dla Uczestnika (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych 

przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności: 

a) zmianę funkcjonalności Strony internetowej, 

b) zmianę obowiązujących przepisów prawa, 

c) zmianę profilu działalności Organizatora,  

d) zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń oferowanych za pośrednictwem Strony 

internetowej, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń. 

2. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji poprzez Formularz zgłoszeniowy zostaną 

poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 1, w formie 

wiadomości dostarczonej na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu 

zgłoszeniowym. W razie braku akceptacji zmian, Uczestnik może przesłać Organizatorowi 

stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem. 

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Uczestnika,  

a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zgłoszenie udziału w Programie - 

które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych. 

4. Uczestnik o treści zmiany regulaminu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez 

Organizatora na Stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z brzmieniem 

aktualnego Regulaminu. 

 

 

 

 

 



§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1 Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  

z Regulaminem. 

2 Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych  

w jego wykonaniu jest prawo polskie.  

3 W przypadku Uczestników, będących Konsumentami lub Indywidualnymi 

Przedsiębiorcami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej 

(z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –    ust. 1 stosuje się 

w takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących  

w państwie stałego pobytu Uczestnika, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. 

art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r.  

w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, 

Dz.U.UE.L.2008.177.6]). 

4 Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu 

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym 

(platforma ODR). Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt 

kontaktu w tych sprawach, to: bruk@bruk.info.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Czyżowice, dn. 28.03.2022 



Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza rezygnacji z Programu (formularz ten 

należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci rezygnacji z Programu) 

 

 

Adresat:  ……………………… 

(dane Organizatora) 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszej rezygnacji z udziału w 

Programie: 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Data zawarcia 

umowy(*)/odbioru(*) 

 

 

 

 

Imię i nazwisko klienta(-ów) 

 

 

 

 

Adres klienta(-ów) 

 

 

 

 

Podpis Uczestnika(-ów)  

 

Data 

 

 

 

 

 (*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


