REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ
(v. 1.0 aktualny na dzień 23.08.2019r i ważny do następnej jego zmiany)

§1 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie poleceń nazwanym
dalej „Programem”.
2. Organizatorem Programu jest przedsiębiorca Dream Service Natalia Potocka
reprezentowanym przez Natalię Potocką z siedzibą w Worgulach 80A, 21-542 Leśna
Podlaska, NIP 1132572484 nazwany dalej „Organizatorem”.
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§2 Uczestnicy i Klienci
Uczestnikami Programu są osoby które wykupiły przynajmniej jedną usługę objętą
Programem (za które można otrzymać Punkty §4 ust. 1) u Organizatora a następnie
wypełniły formularz rejestracyjny konta w Programie które następnie zostało
pomyślnie aktywowane – nazwani są dalej „Uczestnikami”.
Osoba która zgłosiła się do Organizatora dzięki poleceniu przez Uczestnika nazwana
jest dalej „Klientem”.
Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikiem Programu nie może być pracownik, współpracownik, świadczący na
rzecz Organizatora pracy/usługi: biurowo-administracyjnej, sprzedaży produktów
lub usług, marketingu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek,
małżonka).
Uczestnik nie może polecić Organizatora sobie samemu.
Uczestnicy programu nie mogą między sobą polecać Organizatora w celu uzyskania
Punktów.
W przypadku kiedy Klient przystąpi do Programu, jego status wg regulaminu zmienia
się na Uczestnika i nie może być polecany przez innych Uczestników.

§3 Polecenie i punkty
1. Polecenie to wysłanie Klienta (poprzez zachęcenie do wykupienia usługi u
Organizatora) z unikalnym indywidualnym kodem Uczestnika do Organizatora.
Klient zgłasza się do Organizatora z unikalnym indywidualnym kodem Uczestnika i
wykupuje usługę objętą programem poleceń.
2. Polecenie zostaje uznane przez Organizatora tylko wtedy, kiedy Klient wykupi u
Organizatora usługę objętą programem poleceń z unikalnym indywidualnym kodem
Uczestnika polecającego.
3. Za uznane Polecenie Uczestnik otrzymuje zniżki (tj. od -5% do -30% za daną usługę
objętą programem poleceń) nazywane dalej „Punktami” lub „Zniżkami” na wybrane
usługi u Organizatora.
4. Zniżki można wykorzystać już przy pierwszym ich naliczeniu.
5. Punkty mogą się sumować aż do osiągnięcia maksymalnej ich wartości wynoszącej 100%.
6. Po osiągnięciu maksymalnej wartości Zniżek, należy wykorzystać zebrane punkty na
usługę objętą programem poleceń aby móc ponownie zbierać Punkty.
7. Zebrane Zniżki mają ważność 12 miesięcy licząc od ostatniego ich przyznania. Po
upływie terminu ważności zebrane punkty są zerowane.
8. Uzbierane zniżki w „programie poleceń” nie sumują się ze zniżką posiadaną na Karcie
Dużej Rodziny.
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§4 Usługi
1. Lista usług Organizatora objętych Programem za które można otrzymać Punkty:
1.1. Sesja narzeczeńska (-10%),
1.2. Sesja poślubna (-10%),
1.3. Fotoreportaż z dnia ślubu kościelnego / cywilnego (-10%),
1.4. Fotoreportaż z dnia ślubu kościelnego / cywilnego z weselem (-30%),
1.5. Każdy pakiet sesji ciążowej, noworodkowej, rodzinnej, kobiecej (-10%),
1.6. Każda konfiguracja fotoreportażu z sesją z dnia chrztu (-10%),
1.7. Każdy pakiet Fotobudki (-10%),
1.8. Wszystkie inne nie wymienione sesje i fotoreportaże powyżej wartości 300zł
(-10%).
2. Lista usług Organizatora objętych Programem na które można wykorzystać zebrane
Punkty:
2.1. Dowolny pakiet sesji zakochanych,
2.2. Dowolny pakiet sesji rodzinnych (plener / studio),
2.3. Dowolny pakiet sesji ciążowej (plener / studio),
2.4. Dowolny pakiet sesji kobiecej (plener / studio).
3. Lista obejmująca usługi Organizatora na które nie można wykorzystywać zebranych
Punktów:
3.1. Wszelkiego rodzaju reportaże,
3.2. Wszystkie pakiety sesji noworodkowych,
3.3. Wydruki zdjęć lub inne usługi dodatkowe.
3.4. Wszystkie inne usługi nie wymienione w §3 ust. 2.
§5 Nagroda
1. Nagroda to świadczenie odpowiedniej zniżki lub sumy zniżek opisanych w §4 ust. 2
na usługi Organizatora opisane w §4 ust. 3 na rzecz Uczestnika.
2. Opłacając usługę u Organizatora Uczestnik Programu sam decyduje z którego
programu zniżek chce skorzystać:
2.1. „program poleceń”,
2.2. Karta Dużej Rodziny,
3. Bezwzględnym warunkiem do nabycia prawa do Nagrody jest przestrzeganie przez
Uczestnika postanowień Regulaminu.
4. Uczestnik nabywa prawo do Nagrody po spełnieniu warunku z §5 ust. 2 a w
szczególności §3 ust. 2.
5. Naliczenie nagrody na konto Uczestnika nastąpi nie później jak 24h po opłaceniu
usługi przez Klienta.
6. Uczestnik dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność
zadeklarowania i odprowadzenia należnych podatków od uzyskanej Nagrody
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Informacje o Nagrodzie będą przesyłane do Uczestnika pocztą elektroniczną
niezwłocznie po spełnieniu się warunków do nabycia prawa do Nagrody.
8. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w przypadku, gdy Klient współpracował z
Organizatorem (bez względu na podstawę prawną współpracy), w terminie do 6
miesięcy poprzedzających Polecenie.
9. Uczestnik może polecić tego samego Klienta nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia
ostatniego Polecenia.
10. W przypadku, gdy tego samego Klienta polecił więcej niż jeden Uczestnik, prawo do
Nagrody po spełnieniu warunków wskazanych w §5 ust. 2 i 3 nabywa Uczestnik,
którego unikalny indywidualny kod został przekazany jako pierwszy przez Klienta.
Strona 2 z 4

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

§ 6 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.
b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) w celu prawidłowej
realizacji Programu w zależności od posiadanego statusu Uczestnika lub Klienta tj. w
szczególności:
2.1. umożliwienia uczestnictwa w Programie,
2.2. ustalenia osób uprawnionych do Nagrody oraz ich przyznanie przez
Usługodawcę,
2.3. w związku z korespondencją,
2.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Organizatora
W przypadku wyrażenia odrębnych zgód, dane osobowe będą przetwarzane w
celach objętych zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
Dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Usługodawca przetwarzał
będzie następujące dane osobowe Uczestnika:
4.1. imię i nazwisko,
4.2. adres zamieszkania,
4.3. adres e-mail,
4.4. nr telefonu,
4.5. PESEL.
Dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Usługodawca przetwarzał
będzie następujące dane osobowe Klienta:
5.1. imię i nazwisko,
5.2. adres zamieszkania,
5.3. adres e-mail,
5.4. nr telefonu,
5.5. PESEL.
Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane w związku z uczestnictwem
będą przetwarzane do momentu trwania Programu, a dane przetwarzane w celach
objętych odrębnymi zgodami będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie.
Dane osobowe Uczestników Programu mogą być ujawnione pracownikom lub
współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia
Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Uczestnicy Programu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnicy Programu
mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
powyższych celów.

§7 Konto uczestnika
1. Rejestracja nowego Uczestnika następuje poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego wraz z wymaganymi polami i zgodami na stronie
www.trzeciastronalustra.pl/rejestracja
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2. Aktywowanie konta może dokonać tylko i wyłącznie administrator po weryfikacji
nowego Uczestnika.
3. Logowanie do konta Uczestnika następuje za pośrednictwem strony
www.trzeciastronalustra.pl/logowanie
4. Po zalogowaniu Uczestnik zostaje automatycznie przekierowany na swoje konto
które wyświetli unikalny kod do poleceń, ilość i historię zebranych punktów.
5. Usuwanie konta Uczestnika następuje poprzez osobiste zgłoszenie takiej chęci drogą
telefoniczną
(tel.:
573
31
13
13)
lub
mailową
(e-mail:
programpolecen@trzeciastronalustra.pl) podając swój unikalny kod polecający oraz
e-mail podany podczas rejestracji.
6. Konto Uczestnika wraz ze wszystkimi danymi osobowymi i kontaktowymi zostanie
trwale usunięte do 48h licząc od faktu zgłoszenia.
7. Usunięcie konta wiąże się z utratą dotychczas zebranych zniżek.
8. W przypadku zapomnienia hasła do konta Uczestnika należy je samodzielnie
zresetować (www.trzeciastronalustra.pl/resetowanie) lub skontaktować się
bezpośrednio z nami drogą telefoniczną (tel.: 573 31 13 13) lub mailową (e-mail:
programpolecen@trzeciastronalustra.pl)
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§8 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn
obejmujących w szczególności:
1.1. zmianę powszechnie obowiązującego prawa mającego zastosowanie do
Programu,
1.2. niską skuteczność Programu,
1.3. istotne zastrzeżenia Uczestników do Programu.
Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez stosowny komunikat
zamieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz drogą elektroniczną (email).
Do Poleceń dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia
Regulaminu w brzmieniu z dnia Polecenia.
Organizator może zakończyć Program z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia
umieszczając stosowną informację na stronie internetowej oraz powiadamiając
Uczestnika drogą elektroniczną (e-mail), z zastrzeżeniem, że do Poleceń dokonanych
przed dniem zakończenia Programu, Regulamin pozostaje wiążący.
Uczestnicy Programu mogą kontaktować się z Organizatorem pod adresem:
Worgule
80A,
21-542
Leśna
Podlaska,
e-mail:
programpolecen@trzeciastronalustra.pl nr telefonu: 513311313.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta wraz ze wszystkimi danymi z
Programu Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
www.trzeciastronalustra.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać na adres e-mail:
programpolecen@trzeciastronalustra.pl Organizator odpowiada na reklamacje
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
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