Warunki Promocji „Testuj Cypher.dog z CLEVERly”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem niniejszego programu premiowego (zwany dalej: Promocją) jest
Grzegorz Wilk CLEVERly siedzibą w Krakowie, ul. Adama Bochenka 25C/329, 30693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG w Krakowie, NIP
67592710570, REGON 361658375 (dalej zwana „CLEVERly” lub „Organizator”).
2. Oferta promocyjna trwa od 05.11.2020 do 31.12.2020 r. włącznie.
3. Oferta promocyjna jest przeznaczona dla osób (nazywanych później „Uczestnikami”),
które są pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności
prawnych, zatrudnionymi przez bądź współpracującymi na jakiejkolwiek podstawie
prawnej z podmiotami, które bezpośrednio lub w imieniu Uczestnika w okresie
od 05.11.2020 do 31.12.2020 r. dokonają zakupu oprogramowania Cypher.dog®
bezpośrednio w CLEVERly.
4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Promocji poprzez stronę WWW
dedykowaną Promocji: www.cypherdog.cleverly.pl poprzez: podanie własnych
danych osobowych (dane firmowe) i wypełnienie formularza promocji.
5. Jednorazowa Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi w przypadku zakupu przez
Nowej Licencji oprogramowania Cypher.dog® lub rozszerzenia obecnej licencji pod
warunkiem opłacenia w terminie należności z tytułu faktury VAT za złożone
zamówienie oraz podanie przez Uczestnika wszystkich danych niezbędnych
do przygotowania przez Organizatora formularza PIT (jeśli dotyczy).
6. Przesłanki uprawniające Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji mogą być
weryfikowane przez CLEVERly drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia wydania
Nagrody Uczestnikowi.
7. Nagrodę otrzymuje Uczestnik po spełnieniu warunków, którego dane zostały
zamieszczone w prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym na stronie
www.cypherdog.cleverly.pl.
8. Firma, która zostanie podana przez Uczestnika w formularzu na stronie
www.cypherdog.cleverly.pl (pole: Firma) powinna być tożsama z firmą występującą
na zamówieniu oraz fakturze VAT oraz być faktycznym miejscem zatrudnienia lub
kontrahentem Uczestnika.
§2 Warunki Promocji
1. Aby spełnić warunki Promocji konieczne do otrzymania Nagrody przez Uczestnika,
podmiot, którego firma została podana podczas zgłoszenia musi w okresie
od 05.11.2020r do 31.12.2020r. złożyć zamówienie (w formie pisemnej lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cypherdog@cleverly.pl na Nową
Licencję oprogramowania Cypher.dog® lub Rozszerzenie istniejącej licencji
o dodatkową ilość użytkowników, które kwalifikują się do otrzymania wskazanej
Nagrody:
o zamówienie 2500 – 4999 zł netto – voucher o wartości 100 zł brutto
o zamówienie 5000 – 10 500 zł netto – voucher o wartości 200 zł brutto lub
Voucher Amazon o wartości 50 USD brutto
o zamówienie 10 501 – 21 100 zł netto – voucher o wartości 400 zł brutto lub
Voucher Amazon o wartości 100 USD brutto

zamówienie powyżej 21 101 zł netto – voucher o wartości 800 zł brutto lub
Voucher Amazon o wartości 200 USD brutto
2. Jeżeli Uczestnik nie dokonał zgłoszenia chęci udziału w Promocji przez stronę www,
o której mowa w §1 ust. 4 przed momentem złożenia zamówienia., nie będzie
uprawniony do otrzymania Nagrody.
3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Nagrody z tytułu wzięcia udziału
w Promocji jest opłacenie przez Uczestnika w całości faktury VAT oraz przesłanie
danych Uczestnika niezbędnych do wypełnienia przez Organizatora formularza PIT.
Uczestnik nie może wziąć udziału w Promocji i odebrać Nagrody, jeżeli opłacił tylko
część należności za licencje. W przypadku zapłaty za licencję w modelu
subskrypcyjnym do odebrania nagrody wystarczy potwierdzenie opłacenia faktury
(abonament) w całości lub za 1szy miesiąc użytkowania oprogramowania
Cypher.dog®
4. Jeden zakup licencji Cypher.dog® może skutkować przyznaniem tylko jednej nagrody.
Uczestnik może otrzymać tylko jeden Voucher, wskazując walutę (USD lub PLN)
5. Uczestnik upoważniony do otrzymania Nagrody zostanie o tym poinformowany
za pośrednictwem wiadomości e-mail (do 14 dni po opłaceniu w całości faktury VAT
za zakupione oprogramowanie Cypher.dog®) oraz poproszony o przesłanie danych
adresowych niezbędnych do przekazania Nagrody.
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
7. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację jej (niniejszego) regulaminu.
8. Oferty nie łączą się z innymi rabatami czy promocjami w CLEVERly, które mogą
wystąpić w czasie trwania Promocji.
9. Każdy Uczestnik może jednorazowo skorzystać z Promocji w trakcie jej trwania.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Promocją zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą
Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby CLEVERly, chyba że
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
11. CLEVERly zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
Promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej
CLEVERly.
o

§3 Nagrody
1. Nagrodami w Promocji są Vouchery elektroniczne o określonej w §2 ust. 1. kwocie
brutto (dalej: Vouchery) do realizacji we wskazanych przez Organizatora miejscach:
Sklepie Morele.net (właściciel: Morele Net Sp. z.o.o) oraz na platformie zakupowej
on-line Amazon.
2. Realizacja Voucherów odbywa się zgodnie z warunkami podmiotów je
dostarczających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub
zaniechania wystawców Voucherów.
3. Uczestnicy otrzymają Nagrody w terminie do 15 dni kalendarzowych po dacie
zakończenia Promocji, pod warunkiem, że Uczestnik uiścił należność z tytułu faktury
VAT za oprogramowanie Cypher.dog®. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana przez
Uczestnika do tego czasu, termin otrzymania Nagrody przez Uczestnika może ulec
analogicznemu opóźnieniu. Jeżeli Klient nie uiści należności z tytułu faktury VAT
do dnia 31.12.2020 r., Uczestnik traci bezpowrotnie prawo otrzymania Nagrody.
4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inne świadczenie bądź
równowartość pieniężną.

5. CLEVERly nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia lub realizacji
Nagrody z powodu błędnych danych osobowych lub adresu korespondencyjnego
podanego przez Uczestnika lub z innych przyczyn nie leżących po stronie CLEVERly.
6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika przesyłki zawierającej Nagrodę
z przyczyn nieleżących po stronie CLEVERly do dnia 31.12.2020 r., Uczestnik traci
prawo do otrzymania Nagrody.
§4 Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Promocji wykorzystywane są wyłącznie do celów
związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Wykorzystywanie
i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawią z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Wilk
CLEVERly siedzibą w Krakowie, ul. Adama Bochenka 25C/329, 30-693 Kraków,
NIP: 679-271-05-70, REGON 361658375.
2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Każdy Uczestnik Promocji
posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak
również usunięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
§5 Opodatkowanie Nagród
1. Zgłoszenie się Uczestnika do Promocji oznacza równocześnie wyrażenie zgody
Uczestnika na wystawienie przez Organizatora stosownej deklaracji podatkowej oraz
przekazanie koniecznych informacji do organów podatkowych.
2. Przyjęcie Nagrody oznacza jednocześnie powstanie przychodu po stronie Uczestnika
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powstanie obowiązku podatkowego
w rozumieniu Ustawy o PIT.
3. Świadczenia z tytułu Nagród przyznanych na rzecz Uczestników zostaną
opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zgodnie z Ustawą, Nagrody do 2000 zł pozostają zwolnione z obowiązku
podatkowego.
§6 Reklamacje
1. Reklamacje z tytułu procesu dostawy vouchera tj. brak otrzymania maila z voucherem
należy składać z dopiskiem „REKLAMACJA” elektronicznie na adres
cypherdog@cleverly.pl lub pisemnie na adres
Grzegorz Wilk CLEVERly
ul. Adama Bochenka 25C/329
30-693 Kraków
2. Reklamacje z tytułu realizacji vouchera, jego aktywacji lub innych spraw związanych

z wykorzystaniem Voucherów w procesie zakupowym on-line lub stacjonarnie należy
kierować bezpośrednio do podmiotów je wystawiających, tj. Morele Net Sp. z.o.o.
oraz Amazon.

