
Regulamin Programu "Ekspert Dachu” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem programu pod nazwą "Ekspert Dachu” jest firma Blachotrapez spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), przy ul. Kilińskiego 49A, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego - przez Sąd Rejonowy w dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, 

pod numerem 0000370357, NIP 676-243-17-30, REGON 121387287, zwaną dalej Blachotrapez.  

2. Uczestnikami programu mogą być biura architektoniczne i projektowe oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Projektantami, które: 

a. wypełniły formularz przystąpienia do programu "Ekspert Dachu” znajdujący się na stronie internetowej 

https://www.blachotrapez.eu/pl; 

b. podpisały Umowę Patronacką z Blachotrapez. 

3. Program trwa od 28 maja 2019 r. do odwołania.  

4. W okresie trwania programu "Ekspert Dachu” Projektant ma prawo otrzymać Wynagrodzenie za wpisanie do 

projektu produktów zawartych w aktualnej ofercie Blachotrapez, pod warunkiem, że Blachotrapez sprzeda te 

produkty klientowi ostatecznemu realizując sprzedaż przez punkty sprzedaży wymienione na stronie 

internetowej https://www.blachotrapez.eu/pl (oddziały własne lub sieć hurtowni). 

5. Umowa Patronacka zwana dalej Umową, zawiera warunki uzgodnione pomiędzy Projektantem, a doradcą 

Blachotrapez.  

6. Produkty Blachotrapez – to produkty z oferty Blachotrapez zawarte w aktualnym cenniku i wymienione na 

stronie internetowej https://www.blachotrapez.eu/pl. 

7. Wynagrodzenie – to gratyfikacja finansowa przysługująca Projektantowi po spełnieniu zasad opisanych w 

Umowie. Wysokość Wynagrodzenia określa Umowa. 

8. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące promocji dostępne są w siedzibie 

Blachotrapez oraz na stronie internetowej https://www.blachotrapez.eu/pl. 

 

§2 

Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami programu "Ekspert Dachu” mogą być biura architektoniczne i projektowe oraz osoby prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Projektantami, które: 

a. wypełniły formularz przystąpienia do programu "Ekspert Dachu” („Przystąp do programu”) znajdujący 

się na stronie internetowej https://www.blachotrapez.eu/pl; 

b. podpisały Umowę z Blachotrapez; 

c. zaakceptowały niniejszy regulamin. 

1. W ramach programu „Ekspert Dachu” Projektant otrzymuje Wynagrodzenie, gdy spełnione zostaną następujące 

warunki: 

a. Projektant wpisze do projektu produkty zawarte w aktualnej ofercie Blachotrapez; 

b. Projektant zarejestruje wpis do projektu na stronie internetowej Blachotrapez; 

c. data zamknięcia transakcji nie późniejsza niż ostatni dzień miesiąca, w którym obowiązuje Umowa; 

d. Blachotrapez otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży materiału poleconego przez 

Projektanta z klientem finalnym udzielone przez punkt sprzedaży Blachotrapez. 

2. Projektant może otrzymać tylko jedno wynagrodzenie za wpis do przynależnego mu projektu, pod warunkiem, 

że Blachotrapez sprzeda wpisane produkty klientowi finalnemu. 

3. Po pozytywnej weryfikacji Blachotrapez: 

a. prześle Projektantowi potwierdzenie mailowe o zrealizowanej sprzedaży w formie informacji mailowej 

zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym; 

b. wyliczy wartość Wynagrodzenia dla Projektanta według zasad zapisanych w Umowie; 
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c. prześle Projektantowi Raport Wynagrodzenia. 

4. Projektant na podstawie Raportu Wynagrodzenia wystawi i prześle do Blachotrapez rachunek/fakturę VAT 

odpowiadającą wartościom ujętym w Raporcie Wynagrodzenia. 

5. W czasie trwania programu "Ekspert Dachu” Projektant może rejestrować wpisy produktów Blachotrapez do 

dowolnej ilości projektów wypełniając formularz „Rejestruję wpis do projektu” znajdujący się na stronie 

internetowej https://www.blachotrapez.eu/pl,  

6. Program "Ekspert Dachu” nie łączy się z innymi programami i akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez 

Blachotrapez, chyba że warunki poszczególnych programów i akcji promocyjnych dopuszczają taką możliwość. 

 

§4 

Odpowiedzialność Blachotrapez. 

1. Blachotrapez nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Projektanta dokumentów 

obowiązujących w programie. 

2. Blachotrapez zobowiązuje się do udzielenia na wniosek Projektanta informacji o jego danych osobowych 

będących w posiadaniu Blachotrapez oraz innych informacji związanych z programem. 

3. Wszelkie zapytania odnośnie promocji można przesyłać na adres mailowy: 

ekspertdachu@blachotrapez.com.pl. 

4. Dane Projektantów programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03). Administratorem danych osobowych 

Projektantów pozyskanych w związku z realizacją programu „Ekspert Dachu” jest Blachotrapez spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), przy ul. Kilińskiego 49A, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego - przez Sąd Rejonowy w dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII 

Gospodarczy, pod numerem 0000370357, NIP 676-243-17-30, REGON 121387287.  

5. W ramach realizacji programu „Ekspert Dachu” Blachotrapez może przetwarzać dane osobowe poprzez takie 

operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Dane Projektantów będą przetwarzane 

wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji (w tym postępowania reklamacyjnego), 

chyba że Projektant wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w innych celach. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

§5 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji programu „Ekspert Dachu” można zgłaszać na adres 

mailowy: ekspertdachu@blachotrapez.com.pl przez cały okres trwania programu, nie później jednak niż do 14 

dni po dacie zakończenia przyjmowania elektronicznych zgłoszeń rejestracji wpisów (decyduje data 

dostarczenia wiadomości). 

2. Projektant zgłaszając reklamację musi podać swoje dokładne dane, czyli: imię, nazwisko, nazwę pracowni, 

adres mailowy do korespondencji oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję złożoną z przedstawicieli Blachotrapez na podstawie niniejszego 

Regulaminu w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca, a powiadomienie zostanie dostarczone Projektantowi na adres 

mailowy, z którego reklamacja została przesłana (lub listem poleconym) w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

5. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej powyżej, nie jest warunkiem koniecznym do wystąpienia na 

drogę sądową. 
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§6 

Postanowienia końcowe. 

1. Naruszenie przez Projektanta warunków niniejszego regulaminu może spowodować cofnięcie uprawnień 

przysługujących z tytułu udziału w programu. 

2. Blachotrapez zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianach w regulaminie 

będzie dostępna na stronie internetowej https://www.blachotrapez.eu/pl 

3. Prawa i obowiązki Blachotrapez i Projektanta określone są w niniejszym regulaminie, Umowie oraz 

obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd. 


