REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO „Delphi Team Rally”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Programu określa zasady uczestnictwa w programie motywacyjnym pod nazwą
„Delphi Team Rally”, zwanym dalej „Programem”.
2. Organizatorem Programu jest „G3 s.c.” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białołęckiej 174, 03253 Warszawa zwana dalej: "Organizatorem”.
3. Program jest adresowany do osób fizycznych (pracowników) lub osób prowadzących
działalność gospodarczą, działających na rzecz hurtowni i dystrybutorów zarejestrowanych w
programie „Delphi Team Club”, łącznie zwanych dalej „PWS” (Przedstawiciel Wsparcia
Sprzedaży).
4. Program polega na wspieraniu sprzedaży produktów objętych Programem, oferowanych przez
Organizatora oraz rejestracji uczestników Programu „Delphi Team Club”.
5. Nie pobiera się opłat z tytułu uczestnictwa w Programie.

§2
Czas trwania i obszar funkcjonowania Programu
1. Program będzie podzielony na poszczególne edycje, pierwsza edycja Programu rozpocznie się
1 września 2010 r. i zakończy się 31 sierpnia 2011 r. Następne, roczne edycje Programu, przy
zachowaniu ciągłości Programu, będą się zaczynać i kończyć w analogicznych terminach
następnych lat, aż do ogłoszenia przez Organizatora terminu zakończenia lub zawieszenia
funkcjonowania Programu.
2. Program funkcjonuje na terenie całego kraju.

§3
Forma prawna
1. Forma prawna Programu jest określona jako „inna promocja”.
§4
Zasady uczestnictwa w Programie
1. W Programie mogą wziąć udział PWS, zarejestrowani przez Organizatora i spełniający
postanowienia oraz warunki niniejszego Regulaminu. Osoba lub osoby zarejestrowane w
Programie i spełniające wymagania niniejszego Regulaminu stają się uczestnikami Programu i
są dalej zwane „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.
2. Rejestracja Uczestnika w Programie następuje poprzez łączne spełnienie poniższych wymagań:
2.1 Uczestnik wypełnia poprawnie formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.delphiteamrally.pl.
2.2 Rejestracja Uczestnika wymaga akceptacji upoważnionego pracownika Dystrybutora lub
Hurtowni zatrudniających tegoż PWS.

2.3 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia PWS do Programu.
2.4 Uczestnik przystępując do Programu zobowiązuje się do informowania osób i firm o
programie lojalnościowym „Delphi Team Club” i rejestrowania ich na formularzach
rejestracyjnych oraz udostępniania własnych danych sprzedażowych w zakresie
niezbędnym do naliczania punktów w Programie.
2.5 Wykluczone z uczestnictwa w Programie są osoby będące pracownikami Organizatora i
osoby pozostające z Organizatorem w stosunku stałego zlecenia.
2.6 Wykluczenie z Programu następuje na skutek rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie
lub w przypadku braku spełnienia przez Uczestnika postanowień i warunków niniejszego
2.7 Regulaminu. Rezygnacja Uczestnika z uczestnictwa w Programie wymaga poinformowania
o rezygnacji Organizatora (w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres: „G3
s.c.” ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa) pod rygorem nieważności.

§5
Przebieg Programu
1. Uczestnicy mogą brać udział w Programie zdobywając samodzielnie profity lub mogą połączyć
się w zespoły sprzedażowe dalej zwane „Zespołem” lub „Zespołami”.
2. Zespół może się składać jedynie z Uczestników działających na rzecz jednego i tego samego
Dystrybutora lub Hurtowni.
3. W przypadku, kiedy w strukturze Dystrybutora lub Hurtowni występuje odrębna jednostka
rozliczeniowa (np. filia lub oddział), powstanie odrębnego Zespołu lub Uczestnika / grupy
Uczestników uzależnione jest od możliwości przekazywania raportów sprzedażowych z
podziałem na te jednostki.
3. Uczestnicy lub Zespoły mają naliczane punkty za potwierdzone rejestracje osób i firm w
programie lojalnościowym „Delphi Team Club” oraz punkty stanowiące procent od punktów
zdobytych przez Uczestników „Delphi Team Club” przypisanych do Uczestnika lub Zespołu
„Delphi Team Rally”.
4. Punkty zgromadzone na indywidualnych kontach można wymieniać zgodnie z zasadami
niniejszego Regulaminu na nagrody rzeczowe wyszczególnione na stronie
www.delphiteamrally.pl.

§6
Zasady naliczania punktów dla Uczestników
1. Uczestnicy mają założone osobiste konta punktowe zwane dalej „KP”.
2. Uczestnicy indywidualni (niepołączeni w Zespoły) mają naliczane Punkty na KP za:
a) Rejestracje nowych klientów w programie lojalnościowym „Delphi Team Club”.
Uwzględniane będą tylko formularze prawidłowo i czytelnie wypełnione, zawierające
podpis Uczestnika „Delphi Team Club”. Aktualna informacja na temat ilości punktów
należnych za nowe rejestracje znajduje się na www.delphi-teamrally.pl. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości należnych punktów oraz zasad ich naliczania.
b) Sprzedaż produktów objętych programem „Delphi Team Club” klientom uczestniczącym
w programie „Delphi Team Club”. Uczestnik otrzymuje 25% punktów naliczonych
klientom zarejestrowanym w Programie przez Uczestnika „Delphi Team Club” lub
przypisanym do danego Uczestnika.
c) Sprzedaż produktów marki Delphi należących do grupy „Wyposażenia warsztatów".
Aktualny wykaz ilości punktów przyznawanych za sprzedaż produktów z grupy

„Wyposażenia warsztatów" znajduje się na stronie www.delphi-teamrally.pl, informacja
ta jest dostępna jedynie po zalogowaniu się. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
ilości punktów w poszczególnych okresach funkcjonowania Programu.
3. Uczestnicy połączeni w Zespoły mają naliczane Punkty na KP za:
a) Rejestracje nowych klientów w programie lojalnościowym „Delphi Team Club”.
Uwzględniane będą tylko formularze prawidłowo i czytelnie wypełnione, zawierające
podpis Uczestnika „Delphi Team Club”. Punkty za rejestrację w „Delphi Team Club”
naliczane są jedynie tej osobie, która dokonała rejestracji (punkty nie są liczone na cały
Zespół). Aktualna informacja na temat ilości punktów należnych za nowe rejestracje
znajduje się na www.delphi-teamrally.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
ilości należnych punktów oraz zasad ich naliczania.
b) Sprzedaż produktów objętych programem „Delphi Team Club” klientom uczestniczącym
w programie „Delphi Team Club”. Zespół otrzymuje 25% punktów naliczonych klientom
zarejestrowanym w Programie „Delphi Team Club” przez Uczestnika danego Zespołu lub
przypisanym do danego Uczestnika / Zespołu. Punkty te są dzielone proporcjonalnie na
wszystkich Uczestników danego Zespołu i zasilają one KP Uczestników.
c) Sprzedaż produktów marki Delphi należących do grupy „Wyposażenia warsztatów".
Punkty naliczane są jednej osobie, tej która dokonała sprzedaży. Aktualny wykaz ilości
punktów przyznawanych za sprzedaż produktów z grupy „Wyposażenia warsztatów"
znajduje się na stronie www.delphi-teamrally.pl: informacja ta jest dostępna jedynie po
zalogowaniu się. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości punktów w
poszczególnych okresach funkcjonowania Programu. Aktualna lista produktów, za które
naliczane są Punkty w Programie Delphi Team Club znajduje się na stronie www.delphiteamrally.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany wysokości
procentowej naliczanych punktów wyszczególnionych w pkt. 2.b. i 3.b. niniejszego
paragrafu oraz ilości Punktów za rejestrację klientów w „Delphi Team Club”.
4. Dodatkowo Uczestnik może zdobyć premię na KP. Aktualny wykaz punktów bonusowych
znajduje się na stronie www.delphi-teamrally.pl. Informacja ta jest dostępna jedynie po
zalogowaniu się. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości punktów premiowych w
poszczególnych okresach funkcjonowania Programu. Aktualne saldo KP Uczestnik może
sprawdzić na stronie www.delphi-teamrally.pl.

§7
Nagrody
1. Punkty na KP można wymienić na nagrody z katalogu nagród w programie „Delphi Team Rally”
z zastrzeżeniem pkt.2 niniejszego paragrafu wg przelicznika 1:1 tj. jeden punkt zdobyty w
programie na KP = 1 punkt wymagany do wymiany na nagrodę w katalogu nagród w Programie
„Delphi Team Rally”.
2. W przypadku ogłoszenia na stronie „Delphi Team Rally” zakończenia Programu, Punkty
uprawniające do wymiany na nagrody, niewykorzystane w ciągu 30 dni kalendarzowych
liczonych od daty zakończenia Programu, tracą ważność i uznaje się je za niebyłe. W takim
przypadku Organizator jest zwolniony w obowiązku wydawania nagród.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wydania nagród w przypadku podejrzenia
zaistnienia niezgodnego z Regulaminem działania Uczestników. W takim przypadku Uczestnik
na żądanie Organizatora jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów odsprzedaży
Produktów, z których zostały naliczone Punkty. W przypadku braku powyższych dokumentów,
Punkty z tych produktów uważa się za nieważne.
4. Nagród rzeczowych nie można wymieniać na ich ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody
rzeczowe nieujęte w Programie.

5. W przypadku, kiedy Uczestnik zarejestrowany został jako osoba fizyczna, przed otrzymaniem
nagrody jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi wszystkich niezbędnych danych
potrzebnych do wystawienia PIT 11. W przypadku braku danych niezbędnych do wystawienia
PIT 11 Organizator jest zobowiązany do wstrzymania wydania nagrody. Nagrody wstrzymane,
po zakończeniu Programu przechodzą na rzecz Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do
rozliczenia podatku za otrzymane nagrody zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami
podatkowymi.

§8
Postępowania reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w
formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres miejsca pracy Komisji tj. ul.
Białołęcka 174, Warszawa w terminie do 30 dni od zakończenia Okresu Trwania Edycji (decyduje
data stempla pocztowego) z dopiskiem „Reklamacja programu – Delphi Team Club".
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer telefonu, dokładny adres
Uczestnika Promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że
reklamacja dotyczy udziału w programie Delphi Team Club”, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.

§9
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników są zbierane, przechowywane oraz przetwarzane przez Organizatora
(Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Stefana Batorego 8, Pass, 05-870 Błonie)
będącego jednocześnie Administratorem zbioru danych osobowych.
2. Kontakt w sprawie danych osobowych: Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego
8, Pass, 05-870 Błonie; adres do korespondencji e-mail program@delphi-teamclub.pl.
3. Uczestnik podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do zgody akceptacji
w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich
przetwarzania może uniemożliwić udział w Promocji lub wydanie Nagród.
4. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu
niezbędnym do nadzoru Programu oraz jego przeprowadzenia i nie będą przetwarzane w innych
celach, nie będą również używane do profilowania.
5. Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie EOG.
6. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych sześciu miesięcy od chwili
zakończenia Programu lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez
organy państwowe.
7. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Udział w Programie oznacza zgodę jego Uczestnika na wszystkie postanowienia i warunki
określone w Regulaminie.
2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora: Delphi Powertrain
Poland Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 8, Pass, 05-870 Błonie
3. Organizator (o ile Uczestnik wyraził odrębną zgodę) zastrzega sobie prawo do wysyłki informacji
drogą elektroniczną (wiadomości SMS oraz wiadomości email) zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz.U.2017. poz. 1219 t. j.). w zakresie niezbędnych
do funkcjonowania Programu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną do
celów obsługi Programu, jest dobrowolne, jednak brak zgody może ograniczyć lub uniemożliwić
udział w Programie.
4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych i reklamowych przez Organizatora (Administrator danych), Organizator
zastrzega sobie prawo wysyłki informacji handlowej dotyczącej oferty Delphi Powertrain Poland
Sp. z o.o., w tym przesłania informacji drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na
uczestnictwo w Programie.
5. Uczestnik dla celów korespondencyjnych, może wskazać adres wyłącznie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazany adres nie może być adresem skrytki pocztowej.
6. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Administratora danych o zmianie danych, Organizator
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany
niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególności za wysłanie informacji
dotyczących Programu lub Nagród na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty związane z ponowną
wysyłką, na wniosek Uczestnika, powyższych materiałów, Nagród lub informacji wskutek braku
aktualizacji przez Uczestnika jego danych osobowych, obciążają wyłącznie Uczestnika.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
8. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Promocji rozstrzygane są przez sąd powszechny.

