REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACJI
„Ty rekomendujesz, #Edenrednagradza”
Art. 1 ORGANIZATOR
Niniejszy program rekomendacji (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez spółkę
Edenred Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa, KRS: 0000116438 NIP: 6641003662 (zwaną dalej
„Organizatorem”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej
„Regulaminem”).
Art. 2 CZAS TRWANIA PROGRAMU
Program trwa od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. Organizator zastrzega sobie
prawo zakończenia Programu w dowolnej chwili poprzez uprzednie publiczne poinformowanie.
Informacja ta zostanie zamieszczona na strony internetowej Nagradzamy.Edenred.pl co
najmniej na 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem Programu. Wcześniejsze zakończenie
Programu nie ma wpływu na wypłatę wynagrodzenia dla Uczestnika za Zarekomendowane Firmy
zgodnie z Regulaminem.
Art. 3 UCZESTNICTWO
Uczestnikiem w Programie może być każda osoby fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i
mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w momencie przekazania
rekomendacji („Uczestnik”) i która w czasie trwania Programu zarekomendowała, poprzez
poprawne wypełnienie formularza rekomendacji udostępnionego przez Organizatora („Formularz
«Ty rekomendujesz, #Edenrednagradza»” zwany dalej „Formularzem Rekomendacji”), co
najmniej jedną firmę, która spełnia warunki art. 4 poniżej (zwana dalej „Zarekomendowana
Firma”).
W niniejszym Programie Rekomendacji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub
członkowie ich rodzin, jak również osoby prawne kontrolujące bezpośrednio lub pośrednio
Zarekomendowaną Firmę (np. zarządcy, dyrektorzy generalni Zarekomendowanej Firmy).
Art. 4 REKOMENDOWANE FIRMY
Rekomendowaną firmą, w znaczeniu niniejszego Regulaminu, jest dowolna organizacja
posiadająca pracowników lub współpracowników na terytorium Polski, która w chwili otrzymania
przez Organizatora Formularza Rekomendacji zawierającego jej dane nie jest klientem
Organizatora w zakresie żadnej usługi oferowanej przez Organizatora.
Nie uznaje się za Rekomendowaną Firmę podmiotu kontrolowanego bezpośrednio lub pośrednio
przez osobę, która wypełnia Formularz Rekomendacji, jak również sytuacji, w której Uczestnik
pełni funkcję dyrektora lub zarządcy Rekomendowanej Firmy.
Art. 5 SPOSÓB PROWADZENIA PROGRAMU
Począwszy od dnia 10 czerwca 2019 r. Organizator bezpłatnie udostępnia przyszłym
Uczestnikom Formularz Rekomendacji „Ty rekomendujesz, #Edenrednagradza”, który będzie
dostępny na stronie internetowej Nagradzamy.Edenred.pl.
Uczestnik wypełnia Formularz Rekomendacji i przesyła go Organizatorowi za pośrednictwem
strony internetowej Nagradzamy.Edenred.pl. Dla każdej Rekomendowanej Firmy Uczestnicy
wypełnią po jednym Formularzu Rekomendacji.
W terminie 1 dnia roboczego od chwili otrzymania Formularza Rekomendacji Organizator dokona
weryfikacji poprawności zgłoszenia oraz spełnienia warunków określonych w Regulaminie. W
przypadku gdy Zarekomendowana Firma będzie znajdowała się w bazie dotychczasowych
klientów Organizatora lub została wcześniej zgłoszona w Programie lub nie spełnia warunków
Regulaminu lub wcześniej wyraziła sprzeciw do otrzymywania oferty Organizatora, Organizator
poinformuje Uczestnika niezwłocznie o odmowie przyjęcia Zarekomendowanej Firmy do

Programu jako firmy zgłoszonej przez Uczestnika. Jeśli zgłoszenie jest zgodne z Regulaminem, a
Zarekomendowana Firma nigdy nie była klientem Organizatora ani nie została wcześniej
zarekomendowana do Programu przez innego uczestnika, to Organizator potwierdzi prawidłowe
przyjęcie zgłoszenia. Brak potwierdzenia nie oznacza akceptacji. Jeśli zgłoszenie zostanie
dokonane w piątek lub w trakcie weekendu odpowiedź zostanie udzielona w poniedziałek. Jeśli
na poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to odpowiedź zostanie udzielona w
następnym dniu roboczym. Wszelkie informacje będą dostarczone przez Organizatora do
Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w Formularzu
Rekomendacji.
Po otrzymaniu Formularza Rekomendacji, Organizator włączy dane Rekomendowanej Firmy do
swojej bazy danych i skontaktuje się telefonicznie z Rekomendowaną Firmą, w celu
przedstawienia jej oferty na karty lunchowe lub/i karty sport i kultura Edenred i zaproponowania
jej, by została klientem Organizatora w zakresie tych usług. W trakcie rozmowy Organizator
powoła się na polecenie od Uczestnika.
Jeśli w trakcie Programu Rekomendacji, kilku Uczestników zarekomenduje tę samą firmę
(identyfikowaną według numeru NIP), Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwszego
Uczestnika, który zarekomendował daną firmę.
Jeżeli Organizator nie otrzyma płatności od Zarekomendowanej Firmy w ciągu 5 miesięcy od dnia
zgłoszenia to rekomendacja wygasa.
Art. 6 ZAPŁATA
W przypadku, gdy Rekomendowana Firma przez Uczestnika w terminie 5 miesięcy
kalendarzowych od otrzymania przez Organizatora Formularza Rekomendacji zostanie klientem
Organizatora w zakresie usług karty lunchowej lub karty sport i kultura Edenred, opłacając w tym
terminie fakturę za zamówione usługi, Organizator przyzna takiemu Uczestnikowi jednorazową
kwotę wynagrodzenia za pierwsze zamówienie Rekomendowanej Firmy. Wypłata zostanie
dokonana poprzez zasilenie karty podarunkowej marki Edenred, naładowanej na kwotę zależną
od wielkości zamówienia według następujących warunków:
Liczba zamówionych kart

Minimalna wartość pierwszego
zamówienia brutto

Wartość brutto zasilenia karty
podarunkowej Edenred – Twoja
nagroda.

15-149
150-250
251+

2 000 ZŁ
5 000 ZŁ
5 000 ZŁ

100 ZŁ
150 ZŁ
200 ZŁ

*Powyższe kwoty są kwotami brutto. Wartość zapłaty będzie doładowana na kartach
przedpłaconych Edenred.
W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem Uczestnikowi będzie należało się wynagrodzenie to
Organizator poprosi Uczestnika o uzupełnienie danych niezbędnych do rozliczenia i wysłania
karty przedpłaconej Edenred.
Uczestnik może zgromadzić nieograniczoną liczbę takich płatności, w zależności od liczby Firm
Rekomendowanych przez niego, które zostają klientami usług karty lunchowej lub karty sport i
kultura Edenred oferowanych przez Organizatora. Wszystkie płatności będą przekazywane na
jedną kartę przedpłaconą Edenred.
Powyższe wynagrodzenie będzie naliczane od dnia 10 czerwca 2019 r. i ma zastosowanie do
wszystkich Uczestników programu „Ty rekomendujesz, #Edenrednagradza”, którzy spełnią
warunki uzyskania nagrody po tej dacie (rekomendowana firma będzie mieć pierwszą fakturę

zapłaconą za karty lunchowe lub karty sport i kultura Edenred po 10 czerwca 2019 r., z
zachowaniem warunków niniejszego Regulaminu).
Organizator prześle Uczestnikowi zapłatę za pierwszą sprzedaż w postaci karty przedpłaconej
Edenred listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie 30 dni roboczych od daty
otrzymania przez Organizatora płatności za pierwszą fakturę wystawioną na Firmę
Rekomendowaną przez Uczestnika.
W celu uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że w przypadku gdy płatność zostanie
uiszczona przez Zarekomendowaną Firmę w okresie 5 miesięcy od dnia zgłoszenia Formularza
przez Uczestnika (nawet gdy taka płatność nastąpi po 31 grudnia 2019 roku), to Organizator
wypłaci Uczestnikowi należne wynagrodzenie.
Art. 7 INFORMACJE
Uczestnicy mają obowiązek zapewnienia, że wszystkie informacje, które dostarczają za
pośrednictwem Formularza Rekomendacji, są prawdziwe, dokładne i pełne. Organizator nie
odpowiada za niemożność wypłaty wynagrodzenia w przypadku błędnych informacji podanych
przez Uczestnika.
Poprzez wypełnienie Formularza Rekomendacji Uczestnik zapewnia Organizatora, że uzyskał
uprzednią zgodę osoby kontaktowej w Rekomendowanej Firmie na przekazanie jej danych
osobowych.
Art. 8 DANE OSOBOWE
Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest
możliwy poprzez email kontakt-pl@edenred.com lub drogą telefoniczną pod numerem 22 2 927
927
Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na
adres: rodo@edenred.com
Organizator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu uwiarygodnienia się w
komunikacji z osobą poleconą, przekazania Państwu karty z wypłatą i rozliczenia wynagrodzenia
za polecenie, w tym dla celów księgowo podatkowych.
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora jest
realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie realizacji obowiązków podatkowych
obowiązek prawny (art. 6 ust.1 lit. c RODO), a w zakresie możliwości dochodzenia, ustalenia i
obrony przed roszczeniami (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać podmioty świadczące usługi tj. dostawca
hostingu czy obsługa IT, a także biuro rachunkowe i kadrowe. Dostęp do Państwa danych mogą
mieć też podmioty wspierające działalność Organizatora jak tj. firmy konsultingowe. Państwa
dane zostaną udostępnione przedstawicielowi poczty lub kurierowi.
Mają Państwo prawo:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych;
 wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały podejmowaniu zautomatyzowanej decyzji, w tym
profilowaniu.

Art. 9 OPŁATY I PODATKI
Kwota powyżej jest kwotą brutto stanowiącą przychód Uczestnika z innych źródeł. Od wartości
nagrody Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z otrzymaną
nagrodą na podstawie przekazanej deklaracji podatkowej. W celu rozliczenia nagrody Uczestnik
zobowiązuje się do podania pełnych i poprawnych danych beneficjenta nagrody (Imię i Nazwisko,
Nr. PESEL, Właściwy Urząd Skarbowy i adres zamieszkania). Niepodanie danych lub podanie
błędnych danych będzie równoznaczne z odstąpieniem od udziału w promocji.
Art. 10 KWESTIE SPORNE
Ewentualne spory, jakie wynikną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami zostaną rozstrzygnięte
drogą ugodową w ciągu 30 dni od powstania sporu, zaś w przypadku, jeśli będzie to niemożliwe,
będą one poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów polskich.
Art. 11 REGULAMIN PROGRAMU
Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Organizatora
Nagradzamy.Edenred.pl. przez cały okres trwania Programu oraz 12 miesięcy po jego
zakończeniu. Uczestnictwo w Programie zakłada akceptację bez zastrzeżeń przez Uczestników
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do zmiany
Regulaminu, za uprzednim publicznym poinformowaniem w stosownym terminie za
pośrednictwem strony internetowej w odniesieniu do wprowadzanej zmiany (wprowadzanych
zmian), zaś zmiana ta będzie mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do rekomendacji/sytuacji,
które pojawiły się po wejściu w życie danej zmiany.

