
 

 

 

EDYCJA KONKURSU: Lipiec 2022         Warszawa dnia 1 Lipca 2022r 

 

 

 

  REGULAMIN KONKURSU  „PROGRAM POLECEŃ SPRZEDAŻY ARCUS” 

 

 

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu „Program Poleceń Sprzedaży ARCUS” jest zwiększenie rozpoznawalności marki oraz oferty ARCUS na terenie całej Polski. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu „Program Poleceń Sprzedaży ARCUS” jest Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, podmiot 

zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000271167, NIP 526-03-08-803, 

REGON 001345988. Wysokość kapitału zakładowego 1 464 000,00 zł. 

 

OKRES TRWANIA KONKURSU 

- Każda edycja konkursu może trwać maksymalnie 3 miesiące.  

- Bieżąca edycja konkursu „Program Poleceń Sprzedaży ARCUS” rozpoczenie się z dniem 2022-07-20 i zakończy w dniu 2022-10-14. 

- Konkurs zostanie oficjalne ogłoszony przez Prezesa spóki ARCUS w dniu jego rozpoczęcia; jednocześnie nastąpi udostępnienie Zasad oraz Regulaminu Konkursu 

na stronie www.arcus.pl . 

 

ZASADY KONKURSU 

- W ramach zadania konkursowego należy dokonać skutecznego Polecenia produktów oferty ARCUS, w wyniku którego zostanie zrealizowana i opłacona sprzedaż 

o wartości minimum 1 000 zł netto.  

 - Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza konkursowego i wysłanie na adres polecenia@arcus.pl .  

-  Uczestnik konkursu może wyrazić zgodę w formularzu konkursowym na przeniesienie swojego zgłoszenia w razie braku skuteczności Polecenia do kolejnej 

edycji konkursu. 

 

DEFINICJA POLECENIA SPRZEDAŻY 

-  Poleceniem Sprzedaży będzie przekazanie informacji o ofercie ARCUS dowolnemu podmiotowi, /osobie fizycznej bądź prawnej/, który skutecznie skorzysta z 

oferty ARCUS oraz który na dzień zgłoszenia wskazany w formularzu zgłoszeniowym nie jest i nigdy nie był klientem ARCUS.  

- O skuteczności polecenia będzie decydować zrealizownie sprzedaży o wartości minimum 1 000zł netto oraz dokonanie płatności za tą sprzedaż.  

 

DEFINICJA SPRZEDAŻY 

-  Sprzedaż stanowiąca weryfikator realizacji Konkursu dotyczy wyłącznie produktów z oferty ARCUS; może uwzględniać zarówno standardowe zbycie produktów 

oferty jak i wydanie urządzeń w dzierżawę pełnookresową, dla której przedmiot umowy jest wyceniany w aktualnej cenie sprzedaży, oraz w dzierżawę 

krótkoterminową, gdzie podstawą obliczeń będzie wartość abonamentu x ilość miesięcy/ maksymalnie 12 miesięcy dzierżawy. 
 

 

UCZESTNIK I LAUREAT KONKURSU 

- W każdej edycji konkursu może współzawodniczyć dowolna liczba uczestników, jednak Laureatami zostanie maksymalnie 20-tu pierwszych zgłoszonych 

uczestników konkursu, których polecenie będzie skutecznie zrealizowane przez ARCUS i uregulowane przez klienta.  

- Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna i prawna wyrażająca chęć współzawodnictwa w dokonaniu skutecznego Polecenia oferty ARCUS poprzez 

wypełnienie formularza udziału w konkursie.  

- Jeden uczestnik może zgłosić więcej niż jeden formularz Polecenia oraz może zostać wielokrotnie Laureatem Konkursu w dowolnej edycji konkursu w zależności 

od szybkości złożenia skutecznych Poleceń. 

- Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego podmiotu, który w momencie zgłoszenia nie jest klientem ARCUS. 
 

 

WYGRANA W KONKURSIE 

Każdy z 20-tu Skutecznych Laureatów konkursu 

- zostanie powiadomiony o zamknięciu i zapłacie kontraktu z Polecenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

- otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3,5% wartości netto zrealizowanej i uregulowanej sprzedaży z danego Polecenia, zaokrąglonej do pełnych setek złotych, 

pomnijeszonej o należny podatek dochodowy.  

- wypłata należnej nagrody nastąpi wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Konkursu, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od przekazania informacji 

o zamknięciu i zapłacie kontraktu z Polecenia.  

 

http://www.arcus.pl/
mailto:polecenia@arcus.pl


 

 

 

ROZTRZYGANIE SPORÓW 

W razie powstania sporu między Stronami Konkursu:  

- Strony będą starały się rozwiązać spór w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. 

- W przypadku niepowodzenia próby rozwiązania sporu w sposób polubowny; w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony o powstaniu 

sporu, zostanie on poddany pod roztrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora Konkursu. 
 

WYKLUCZENIA 

W konkursie nie mogą brać udziału:  

- pracownicy Spółki ARCUS, których charakter pracy wiąże się z poszukiwaniem nowych kontrahentów dla Spółki ARCUS. 

- Dyrektorzy Handlowi, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej 

- zgłoszenia wysłane na adres mailowy polecenia@arcus.pl  następujące po fakcie utworzenia nowego kontrahenta w AX bądź uruchomienia realizacji kontraktu.  

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU JAKO PŁATNIK PODATKU  

Spółka ARCUS S.A. jako organizator konkursu realizowanego dla dowolnego uczestnika konkursu (osoba fizyczna nie prowadząca działalności, osoba fizyczna 

prowadząca działalność godpodarczą bądź inny podmiot gospodarczy), zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, 

grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG  

zastrzega sobie prawo do potrącenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z wartości wydanej nagrody i przekazania go na konto urzędu skarbowego 

właściwego dla organizatora konkursu.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Formularz Uczestnictwa w konkursie 

2. Lista Uczestników Konkursu 

3. Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu 

4. Wyciąg z Zasad Wewnętrznych Organizatora Konkursu 
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FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1/ Dane Uczestnika  

 

Imię i Nazwisko/Nazwa:  

 

Numer telefonu : 

 

Adres Mailowy: 

 

Dane rachunku bankowego (opcjonalnie)*: 
 

*(dane mogą pozstać uzupełnione po ogłoszeniu wyników) 

 

 

 

2/ Dane Zgłoszenia 

 

Nazwa kontrahenta, na rzecz którego dokonano Polecenia oferty ARCUS: 

 

Data dokonania Zgłoszenia: 

 

 

 

3/ OŚWIADCZENIA I ZGODY 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa. 

  

Wyrażam zgodę na przenienienie danych formularza do kolejnej edycji konkursu w przypadku braku skutecznej realizacji Polecenia w bieżącej 

edycji Konkursu. 
 

Zapoznałem się i Akceptuję klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 RODO. 

 

           Podpis uczestnika: 

 

 
 
 

 

 
 

4/ Formularz wypełniony i podpisany odręcznie prześlę na adres:  polecenia@arcus.pl  

 

 

 
 

Adnotacja ARCUS: 

 

Wartość Skutecznej Sprzedaży według  Zgłoszenia: 

 

Wartość do wypłaty: 

 

Akceptacja Dyrektora Finansowego: 
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LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU  

 Edycja: Lipiec 2022 

 

 

Data Zamknięcia Listy: 

 

 Dane Uczestnika Konkursu:  Laureat Konkursu: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

  

  



 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Arcus SA, z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, KRS 0000271167, NIP 526-03-08-803, adres e-mail: rodo@arcus.pl , zwana dalej Spółką. 

2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@arcus.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia konkursu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda uczestnika); 

• przyznania nagrody — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda laureata); 

• dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia 

obowiązku prawnego przez Spółkę); 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych 

Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki; 

• archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie informacji potrzebnych np. 

organom państwowym; 

• dopełnienia obowiązków wynikających z RODO, np. w zakresie realizacji uprawnień podmiotów danych, do tworzenia niezbędnych rejestrów i ewidencji 

itp. — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 

Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie wiedzy na temat osób, które skorzystały z uprawnień, 

wycofały zgodę itp. 

4. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak: 

• podanie takich danych, jak imię, nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie (bez tych danych wzięcie 

udziału w konkursie nie będzie możliwe); 

• podanie takich danych, jak imię, nazwisko numer oraz numer rachunku bankowego laureata konkursu jest konieczne do przekazania wygranej w 

konkursie (bez tych danych przekazanie nagrody nie będzie możliwe); 

• podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji (bez tych danych rozpatrzenie reklamacji nie 

będzie możliwe); 

• podanie danych niezbędnych w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora jest warunkiem odbioru nagrody i Pani/Pana obowiązkiem; 

• podanie danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora jest warunkiem realizacji uzasadnionego interesu Spółki. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym prawnikom lub agencjom; oprócz tego możemy zostać 

zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

• przez okres trwania konkursu — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu; 

• przez okres rozpatrywania reklamacji — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji; 

• przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; 

• przez okres 5 lat od ostatniego dnia roku podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków 

podatkowych; 

• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; 

• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z prawem.  

 

 


