REGULAMIN Programu Rabatowego B-LOYAL

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Bakotech sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000467615, posiadająca nr NIP: 676-246-67-40, Regon 122894922, zwana
dalej „Organizatorem” jest dystrybutorem rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT, opisanych
na stronie www.bakotech.pl w zakładce „Dostawcy”, będących przedmiotem niniejszego
programu rabatowego.
2. Bakotech Sp. z o.o., jest organizatorem programu rabatowego „B-LOYAL” na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Programem”.
3. Program rozpoczyna się w dniu 1.05.2019 i będzie trwać na czas nieokreślony, jednak nie
krócej niż do dnia 31.12.2019. Data zakończenia Programu zostanie podana na minimum 30
dni przed jej wejściem w życie.
4. Program działał będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY PROGRAMU
1. W Programie może wziąć udział – jako Uczestnik Programu, podmiot mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
sprzedaży lub/i integracji rozwiązań IT na rynku klienta końcowego, który dokona w swoim
imieniu rejestracji w Programie, zwany dalej „Partnerem”
2. Uczestnikiem Programu nie mogą być pracownicy Organizatora.
§3 ZASADY PROGRAMU
1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
a. Posiadanie przez Partnera aktywnej umowy o współpracy z Organizatorem. W
przypadku chęci jej podpisania formularz umowy o współpracy dostępny jest u
przedstawiciela Organizatora lub pod adresem kontakt@bakotech.com
b. Przesłanie rejestracji do Programu na adres marketing@bakotech.pl, z tytułem - „BLOYAL - Rejestracja” - przez uprawnionego przedstawiciela Partnera oraz dostarczenie
do Organizatora drogą elektroniczną lub w formie drukowanej, oświadczenia o
zapoznaniu się z regulaminem Programu i wyrażeniu zgody na przesyłanie materiałów
marketingowych, w szczególności informacji o wydarzeniach i nowościach
produktowych, na firmowe adresy e-mail Partnera i jego pracowników
zarejestrowanych w systemie CRM Organizatora.
c. Zakup przez Partnera w okresie trwania Programu jednego z rozwiązań z oferty
Organizatora spełniających kryteria:
i. Wszystkie produkty z oferty Organizatora, wyszczególnione na stronie
internetowej www.bakotech.pl, z wyłączeniem rozwiązań dostawców:
1. Netscout Systems Inc. - https://bakotech.pl/vendor/netscout/
2. Solarwinds Inc. - https://bakotech.pl/vendor/solarwinds/
ii. Sprzedaż nowych projektów oraz odnowień

2. Uczestnik Programu jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia każdego Uczestnika z udziału w Programie w
trakcie trwania Programu, jeżeli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Programie, narusza
jego zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania bądź zaniechania
niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia związane z wyłączeniem z udziału w Programie.
§4 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROGRAMU
1. Uczestnik Programu, który spełni warunki Programu opisane w § 3 niniejszego regulaminu,
uzyska prawo do otrzymania rabatu zwrotnego w wysokości 1% wartości zamówienia
2. Rabaty będą naliczane w cyklu kwartalnym, sumarycznie za wszystkie zamówienia
zrealizowane przez Partnera u Organizatora.
3. Rabat zostanie naliczony przez Organizatora dla każdego zamówienia Partnera spełniającego
warunki zapisów § 3.
4. Rabat będzie miał formę noty kredytowej, pomniejszającej należności Partnera do
Organizatora.
5. Rabat może być wykorzystany do 90 dni po zakończeniu kwartału rozliczeniowego, za który
rabat został przyznany.
6. Rabat nie podlega zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik Promocji poprzez fakt wzięcia udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie na
potrzeby realizacji Promocji, danych przekazanych Organizatorowi Promocji w zgłoszeniu
rejestracyjnym opisanym w §3 i jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 maja
2018 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn.zm.).
2. Organizator oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych
osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz
prawo ich poprawiania.
§6 PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Reklamacje dotyczące otrzymanych rabatów bądź ich nieotrzymania mogą być składane
pisemnie.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja Programu BLOYAL” lub elektronicznej na adres marketing@bakotech.pl z tematem „Reklamacja Programu
B-LOYAL”, do 30 dni po upłynięciu maksymalnego terminu realizacji rabatu zgodnie z §4 pkt
5.
3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika Programu reklamacji zostaje wydana przez
Organizatora Programu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie wysłana do
Uczestnika Programu.

§7 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Za wyjątkiem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu, wszelkie ewentualne
roszczenia z tytułu Programu przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie
stało się wymagalne.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej www.bakotech.pl oraz na
życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem,
że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników
Promocji. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 30 dni przed ich wejściem w życie w
odpowiedniej sekcji, na stronie internetowej www.bakotech.pl,
3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu
Programu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. W sprawach związanych z interpretacją i wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu
właściwy jest sąd siedziby Organizatora Programu.
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

