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#DUMNYDEKARZ
REGULAMIN

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Inicjatywie prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod
nazwą #DumnyDekarz.

2.

Celem Inicjatywy #DumnyDekarz jest promowanie i popularyzacja zawodu dekarza oraz profesjonalistów w tej dziedzinie.
#DumnyDekarz ma na celu zwrócenie uwagi na istotną rolę pracy dekarzy, jak również podkreślenie perspektyw, jakie przed
młodym pokoleniem, z tytułu wykonywania zawodu dekarza, rysuje przyszłość.

3.

Misją Inicjatywy jest rozpoczęcie rozmowy o dobrych praktykach w dziedzinie dekarstwa, korzyściach płynących z wykonywania
tego zawodu, a co najważniejsze – podkreślenie istotnej roli dekarzy jako wysokiej klasy specjalistów w branży budowlanej.

4.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest prowadzona na profilu akcji na portalu Facebook (www.facebook.com/dumnydekarz/)
oraz za pośrednictwem strony internetowej www.dakea.pl/dumny-dekarz/.

5.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest kierowana do osób profesjonalnie zajmujących się dekarstwem, mistrzów dekarstwa i dekarzy
oraz cieśli, firm dekarskich i świadczących usługi dekarskie, a także do adeptów zawodu dekarza.

§ 2. POMYSŁODAWCA INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest realizowana na zlecenie jej Pomysłodawcy – producenta okien marki DAKEA – firmy Altaterra Kft.
z siedzibą przy Malom köz. 1. HU-9431 Fertőd na Węgrzech.

§ 3. ORGANIZATOR INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Organizatorem Inicjatywy #DumnyDekarz, na zlecenie jej Pomysłodawcy, jest spółka Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319007,
NIP: 8971746835, REGON: 020845590, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

2.

Mecenasem Inicjatywy #DumnyDekarz jest Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, dalej również jako „PSD” z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Puławskiej 405, zrzeszające osoby zawodowo związane z branżą dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów,
dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Szczegółowe informacje o działalności
PSD znajdują się na stronie internetowej www.dekarz.com.pl.

3.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest prowadzona przy wsparciu branżowych patronów medialnych działających pod tytułami
popularnych magazynów prasowych, serwisów internetowych i profili na portalu Facebook: Nasz Dekarz, Fachowy Dekarz i Cieśla,
Oknonet.pl.

§ 4. UCZESTNICY INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Uczestnikiem Inicjatywy #DumnyDekarz, dalej jako „Uczestnik”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda
pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Inicjatywy #DumnyDekarz
tj. od 1 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 roku, na zasadach opisanych w Regulaminie weźmie udział w Inicjatywie za pośrednictwem
serwisu www.dakea.pl/dumny-dekarz/. Uczestnikiem może być zarówno przedsiębiorca jak i konsument.

2.

Przystąpienie do Inicjatywy #DumnyDekarz jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu i potwierdzeniem,
iż Uczestnik Inicjatywy spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Inicjatywie.
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§ 5.

WARUNKI UDZIAŁU W INICJATYWIE

1.

Udział w Inicjatywie #DumnyDekarz jest dobrowolny. Inicjatywa jest prowadzona na profilu akcji na portalu Facebook
(www.facebook.com/dumnydekarz/) oraz na stronie internetowej www.dakea.pl/dumny-dekarz/

2.

Za pośrednictwem strony internetowej www.dakea.pl/dumny-dekarz/ Uczestnik może bezpłatnie pobrać publikacje branżowe
„Dekarze” w formacie PDF, które zostały wydane w ramach Inicjatywy #DumnyDekarz (tj. „Dekarze 01/2019”, „Dekarze 01/2020”,
„Dekarze 02/2020” oraz „Dekarze 01/2021”).

3.

W celu udziału w Inicjatywie #DumnyDekarz Uczestnicy powinni dysponować:
a. urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
b. przeglądarką internetową: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari,
w wersji zaktualizowanej po 2010 r.,
c. aktywnym kontem poczty elektronicznej.

§ 6. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA POLSKIEMU STOWARZYSZENIU DEKARZY
1.

Uczestnicy mogą udzielać wsparcia Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy w okresie trwania Inicjatywy, tj. od 1 grudnia 2020 roku do 31
grudnia 2021 roku wykorzystując funkcjonalność serwisu www.dakea.pl/dumny-dekarz/ poprzez pobranie publikacji branżowej:
a. od 1 grudnia 2020 r. do 22 lipca 2021 r. numeru Dekarze 02/2020,
b. od 23 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. numeru Dekarze 01/2021.

2.

Warunkiem zakwalifikowania pobrania wspierającego cel przekazania środków pieniężnych na konto Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy jest wysłanie kompletnego zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza znajdującego się na stronie internetowej
Inicjatywy #DumnyDekarz, zawierającego:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail Uczestnika pobierającego publikację „Dekarze 02/2020” albo „Dekarze 01/2021”, na który zostanie przesłany link
umożliwiający pobranie publikacji w formacie PDF,
c. zgodę na przetwarzanie przez Organizatora adresu e-mail Uczestnika celem wysłania linku do publikacji i akceptację
Regulaminu Inicjatywy #DumnyDekarz dostępnego w serwisie internetowym www.dakea.pl/dumny-dekarz/.

3.

Pobranie innych publikacji branżowych, tj. m. in. „Dekarze 01/2019” oraz „Dekarze 01/2020” odbywa się na zasadach wskazanych w pkt
2 powyżej, przy czym nie stanowi to pobrania prowadzącego do udzielenia przez Pomysłodawcę wsparcia Mecenasowi.

4.

Uczestnik wypełniający formularz ma możliwość zapisania się do branżowego newslettera, wyrażając równocześnie zgodę
na przetwarzanie przez Pomysłodawcę i podmioty powiązane z nim kapitałowo Danych Osobowych Uczestnika zgodnie
z Regulaminem. Zapisanie się do newslettera nie jest konieczne, by otrzymać publikację.

§ 7. ZAKOŃCZENIE INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Sumaryczną ilość pozytywnie zweryfikowanych pobrań publikacji prezentuje ilościowy wskaźnik dostępny w serwisie
www.dakea.pl/dumny-dekarz/.

2.

Suma zebranych środków stanowi iloczyn kwoty 10 złotych i liczby pozytywnie zweryfikowanych pobrań publikacji.

3.

Przekazanie powyższych środków na konto Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy odbędzie się do 31 czerwca 2022 roku.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Prawo do odstąpienia od otrzymania publikacji nie przysługuje Uczestnikowi będącemu konsumentem (stosownie do art. 38
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) jeżeli dostarczenie publikacji rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika
przed upływem terminu do odstąpienia i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia.

2.

W wyniku akceptacji Regulaminu Uczestnik potwierdza, że poprzez wysłanie formularza udostępnionego w ramach Inicjatywy
#DumnyDekarz wyraził zgodę na dostarczenie mu publikacji przed upływem terminu do odstąpienia, co powoduje utratę prawa
do odstąpienia.

| STRONA 3/4

§ 9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.

Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest spółka Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ulanowskiego
9/7, 53-144 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319007, NIP: 8971746835, REGON:
020845590 (dalej także jako „ADO”).

2.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować pod adresem siedziby tj. ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław,
a także telefonicznie 71 377 52 81 lub mailowo pod adresem: info@publicbridge.pl.

3.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia
aktywności realizowanych na stronie internetowej www.dakea.pl/dumny-dekarz/, tj.:
a.

w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem akcji wspierającej działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
(na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a zwłaszcza celem umożliwienia pobrania publikacji
branżowych „Dekarze”,

b. celem przeprowadzenia procedury reklamacyjnej (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na Organizatorze jako ADO - art. 6 ust. 1 lit c RODO),
c. celem dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jako
ADO - art. 6 ust 1 lit. f RODO),
d. celem przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności (na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora jako ADO - art. 6 ust 1 lit. f RODO),
e. w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego Organizatora (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora jako ADO - art. 6 ust 1 lit. f RODO),
f.

w celu przekazania Danych Osobowych Uczestników Pomysłodawcy lub podmiotom powiązanym z nim kapitałowo,
które to dane będą następnie przetwarzane w celach marketingowych tych podmiotów (na podstawie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

g. w celach otrzymywania newslettera od Pomysłodawcy lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo (na podstawie
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
h. w celu otrzymania informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną od Pomysłodawcy lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo (na podstawie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.

Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w postaci adresu e-mail spowoduje
niemożność wzięcia udziału w Inicjatywie #DumnyDekarz. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia
Inicjatywy #DumnyDekarz lub/i do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Danych Osobowych.

5.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia,
czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie
zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

6.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, Administrator Danych Osobowych
może udostępnić dane Uczestników:
a. pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie
Administratora Danych Osobowych,
b. podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom
usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie przez Organizatora usług (w tym m.in. obsługującym
ADO dostawcom usług informatycznych i teleinformatycznych, kurierskich, transportowych itd.), dostawcom usług
prawnych, księgowych, podatkowych, doradczych, archiwizacyjnych, zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy
na świadczenie usług.
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8.

Na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Uczestnika jego Dane Osobowe przekazane w formularzu zostaną udostępnione
Pomysłodawcy oraz podmiotom powiązanym z nim kapitałowo, a współpracującym w realizacji Inicjatywy #DumnyDekarz, w celu
otrzymywania przez Uczestnika newslettera. Przekazanie danych odbywa się zawsze wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

9.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem danych przekazywanych
do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 10. REKLAMACJE
1.

Reklamacje związane z przeprowadzeniem Inicjatywy #DumnyDekarz należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora:
Public Bridge Sp. z o.o. siedzibą ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub e-mailowo
na adres: info@publicbridge.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej
reklamację niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

2.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator
rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora, osoba zgłaszająca
reklamację zostanie powiadomiona poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym .

3.

Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację Uczestnika będącego konsumentem w 30-dniowym terminie, uważa się,
że uznał reklamację.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Udział w Inicjatywie #DumnyDekarz jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.

Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym lub naruszające dobre obyczaje.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1963r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz inne regulacje prawa polskiego.

4.

Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów powstałych w związku z przedmiotową Inicjatywą, a wynikłych pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym konsumentem, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestników
niebędących konsumentami, a powstałe w wyniku nieumyślnego niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania
objętego Regulaminem lub powstałe w wyniku deliktu, który nie został popełniony umyślnie.

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie wyłącznie w podanym zakresie i wskutek:
a. zmiany danych adresowych lub kontaktowych Organizatora, Pomysłodawcy lub Mecenasa,
b. rozszerzenia zakresu Inicjatywy #DumnyDekarz o nowe działania,
c. graniczenia zakresu Inicjatywy #DumnyDekarz wskutek zaprzestania bądź zmiany sposobu prowadzenia działalności
gospodarczej przez Organizatora, Pomysłodawcę lub Mecenasa, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób
naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

7.

Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.dakea.pl/dumny-dekarz/ oraz w siedzibie
Organizatora.

