
REGULAMIN PROMOCJI „DLA PRZYJACIÓŁ” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE PROMOCJI 

1.1. Organizatorem promocji „DLA PRZYJACIÓŁ” jest agencja DEVA GROUP (adres siedziby i adres do 

doręczeń: ul. Władysława Łokietka 8b lok. 66, 30-010 Kraków); wpisana do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej; posiadająca numer NIP: 6772153818; numer REGON: 

120436428 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@devagroup.pl. 

1.2. Udział w promocji jest dobrowolny, ponadto każdy uczestnik może w każdym momencie trwania 

promocji zrezygnować z udziału w niej powiadamiając o tym Organizatora. 

1.3 Promocja obowiązuje od dnia 09.11.2016 do odwołania. 

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.  

2. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

2.1. W promocji może wziąć udział każdy, kto spełni wszystkie poniższe warunki (osoby te będą dalej 

zwane Polecającymi): 

2.1.1. posiada przynajmniej jedną aktywną, podpisaną z Organizatorem umowę na świadczenie 

usług: pozycjonowania, prowadzenia kampanii Google Ads, prowadzenia kampanii Facebook Ads, 

która nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, 

2.1.2. nie zalega z zapłatą za żadną wystawioną przez Organizatora fakturę i opłacił przynajmniej 

jedną wystawioną przez Organizatora fakturę, 

2.1.3. samodzielnie znajdzie osobę, lub firmę (zwane dalej Poleconymi), które mogą być 

zainteresowane usługami oferowanymi przez Organizatora, 

2.1.4. uzyska od Poleconego zgodę na: otrzymywanie od Organizatora wiadomości 

marketingowych, udostepnienie danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, oraz adresu e-mail 

Organizatorowi, 

- przekaże Organizatorowi dane Poleconego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

kontakt@devagroup.pl, wraz z informacją jakimi usługami Polecony jest zainteresowany. 

2.2. Polecony musi spełnić wszystkie poniższe warunki: 

2.2.1. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości marketingowych, oraz  na 

udostepnienie swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, oraz adresu e-mail 

Organizatorowi, 

2.2.2. w momencie przekazania danych i w ciągu ostatnich 6 miesięcy, liczonych od dnia 

rozpoczęcia promocji „DLA PRZYJACIÓŁ” nie może być związany z Organizatorem żadną umową. 

3. ZASADY PROMOCJI 

3.1. Po otrzymaniu danych Poleconego Organizator skontaktuje się z nim mailowo lub telefonicznie, w 

celu promocji świadczonych przez siebie usług. 

3.2. Jeżeli Polecony, w trakcie trwania promocji lub do 30 dni od jej zakończenia, podpisze z 

Organizatorem nową umowę na świadczenie przynajmniej jednej z usług: pozycjonowania, 

prowadzenia kampanii Google Ads, prowadzenia kampanii Facebook Ads, to zarówno Polecony jak 

i Polecający zostaną Beneficjentami promocji „DLA PRZYJACIÓŁ”. 

3.3. Wszyscy Beneficjenci promocji otrzymają Rabat w wysokości 50%, który zostanie wykorzystany do 

jednorazowego obniżenia kwoty wynagrodzenia Organizatora za realizację jednej usług: 

pozycjonowania, prowadzenia kampanii Google Ads, prowadzenia kampanii Facebook Ads. 

3.4. Dodatkowym warunkiem uzyskania Rabatu przez Polecających jest opłacenie przez Poleconego 

przynajmniej jednej faktury za usługi Organizatora, wystawionej na nową umowę o jakiej mówi 

punkt 3.2. 



3.5. Dla Polecających, którzy zostali Beneficjentami promocji Rabat zostanie zastosowany: 

3.5.1.  na pierwszej fakturze wystawionej Polecającemu przez Organizatora, po spełnieniu warunku 

opisanego w punkcie 3.4. 

3.5.2. do najdroższej z pośród usług: pozycjonowania, prowadzenia kampanii Google Ads, 

prowadzenia kampanii Facebook Ads jaka będzie znajdować się na fakturze. 

3.6. Dla Poleconych, którzy zostali Beneficjentami promocji Rabat zostanie zastosowany: 

3.6.1. na pierwszej fakturze wystawionej przez Organizatora, w związku z nową umową o jakiej 

mowa w punkcie 2.3. 

3.6.2. do najdroższej z pośród usług: pozycjonowania, prowadzenia kampanii Google Ads, 

prowadzenia kampanii Facebook Ads jaka będzie znajdować się na fakturze. 

4. SZCZEGÓLNE WARUNKI I WYKLUCZENIA 

4.1. Jeden Polecający może przesłać dane dowolnej ilości osób Poleconych. 

4.2 Jeżeli dwóch lub więcej Polecających przekaże Organizatorowi dane tej samej osoby Poleconej, to 

w przypadku podpisania umowy o jakiej mowa w punkcie 3.2. Beneficjentami promocji zostaną: 

Polecony i ten z Polecających, który jako pierwszy przekazał Organizatorowi dane Poleconego. 

4.3. Jeżeli Organizator podpisze umowę o jakiej mowa w punkcie 3.2. z dwoma lub więcej Poleconymi, 

których dane przekazał jeden Polecający, to Beneficjentami promocji zostaną wszyscy Poleceni 

oraz Polecający.  

4.3.1. w takiej sytuacji Polecający otrzyma ilość Rabatów równą ilości osób Poleconych przez 

niego, które zostały Beneficjentami promocji. Co miesiąc wykorzystywany będzie jeden Rabat, aż do 

ich wyczerpania. W dalszym ciągu obowiązują warunki opisane w punktach 3.4. oraz 3.5.2. 

4.4. Rabat nie podlega wymianie na usługi, nie może zostać spieniężony, przekazany ani sprzedany. 

4.5. Rabat przepada jeżeli przed spełnieniem warunku o jakim mowa w punkcie 3.4. umowa pomiędzy 

Polecającym i Organizatorem wygaśnie lub zakończy się jej okres wypowiedzenia.   

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji. 

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie, jednak nie 

wcześniej niż na 24 godziny po zamieszczeniu na stronie informacji o jej zakończeniu. 

4.8. Ewentualne reklamacje będą przyjmowane w czasie trwania promocji i do 3 dni roboczych od jej 

zakończenia.  

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Organizator, a celem zbierania 

danych jest realizacja promocji oraz marketing bezpośredni własnych usług Organizatora. 

Uczestnicy mają prawo do weryfikacji, zmiany i usunięcia swoich danych ze zbioru danych 

Organizatora. 

5.2 Biorąc udział w promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i 

kontaktowych, zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o usługach oferowanych przez 

Organizatora. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

6.1. Organizator oświadcza, że promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 


