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§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Inicjatywie prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej pod nazwą #DumnyDekarz. 

2. Misją Inicjatywy #DumnyDekarz jest integracja społeczności profesjonalnych dekarzy w celu wymiany doświadczeń i wiedzy, 
promowania dobrych praktyk oraz komunikowania wizerunku tego prestiżowego zawodu szerszemu otoczeniu.

3. Celem Inicjatywny jest nieodpłatne przekazanie Uczestnikom Inicjatywy #DumnyDekarz prezentów w postaci koszulki,  
czapeczki oraz kompletu trzech wlepek z logo Inicjatywy #DumnyDekarz oraz broszury Inicjatywy #DumnyDekarz  
z poprzednich edycji („Prezenty”).

4. Inicjatywa #DumnyDekarz jest kierowana do osób fizycznych będących przedsiębiorcami profesjonalnie zajmującymi się 
dekarstwem w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

§ 2. POMYSŁODAWCA INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1. Pomysłodawcą i Organizatorem Inicjatywy #DumnyDekarz jest producent okien marki DAKEA – firma Altaterra Kft. z siedzibą  

przy Malom Köz. 1. HU-9431 Fertőd na Węgrzech.

§ 3. REALIZACJA INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1. Na zlecenie Organizatora Inicjatywa #DumnyDekarz jest prowadzona przez spółkę Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław, zarejestrowaną 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.

§ 4. UCZESTNICY INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1. Uczestnikiem Inicjatywy #DumnyDekarz, dalej jako „Uczestnik”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda 

pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dekarskich, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Inicjatywy #DumnyDekarz, tj. od 15.06.2022 r., na zasadach opisanych  
w Regulaminie weźmie udział w Inicjatywie za pośrednictwem serwisu www.dakea.pl/dumnydekarz/.

2. Zgoda na przystąpienie do Inicjatywy #DumnyDekarz jest równoznaczna z potwierdzeniem, iż Uczestnik Inicjatywy spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Inicjatywie.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W INICJATYWIE
1. Udział w Inicjatywie #DumnyDekarz jest dobrowolny. Inicjatywa #DumnyDekarz jest prowadzona za pośrednictwem strony 

internetowej www.dakea.pl/dumnydekarz/, a ponadto jest promowana m.in. na portalu Facebook (www.facebook.com/
dumnydekarz/).

2. 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. dowolnym aktywnym kontem poczty elektronicznej.
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3. Warunkiem uczestniczenia w Inicjatywie #DumnyDekarz jest:

a. wysłanie kompletnego zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza znajdującego się na stronie internetowej 
Inicjatywy #DumnyDekarz, najpóźniej do dnia  31.12.2022 r. zawierającego:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail Uczestnika,

• numer telefonu Uczestnika,

• NIP Uczestnika,

• akceptację Regulaminu Inicjatywy #DumnyDekarz dostępnego w serwisie internetowym www.dakea.pl/dumnydekarz/.

b. a następnie:

• pozytywne przejście weryfikacji opisanej w ust. 4 poniżej,

• podanie adresu na terenie Polski do wysyłki Prezentów oraz rozmiaru koszulki.

4. Celem weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Inicjatywnie #DumnyDekarz, Organizator korzystając  
z podwójnego systemu weryfikacji, tzw. Double Opt-in:

a. w sposób automatyczny wyśle do Uczestnika na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o otworzenie  
przez Uczestnika przesłanego linka,

b. w ciągu kolejnych 14 dni od pomyślnej weryfikacji opisanej w lit. a powyżej, Organizator skontaktuje się telefonicznie 
z Uczestnikiem, celem zadania kilku pytań weryfikujących wiedzę z zakresu dekarstwa, aby wyeliminować osoby 
podszywające się pod dekarzy, a następnie ustali z Uczestnikiem adres wysyłki Prezentów oraz rozmiar koszulki. 

5. Prezenty zostaną wysłane paczką nie później niż w ciągu 30 dni od pozytywnej weryfikacji Uczestnika w trybie wskazanym  
w ust. 4 powyżej. 

6. Uczestnik wypełniający formularz ma możliwość zapisania się do branżowego newslettera, wyrażając równocześnie zgodę  
na przetwarzanie przez Organizatora lub na podstawie odrębnej zgody również przez podmioty powiązane z nim kapitałowo,  
Danych Osobowych Uczestnika zgodnie z Regulaminem, Polityką wykorzystywania danych osobowych dostępną pod adresem: 
https://dakea.pl/app/uploads//2022/03/Polityka-Prywatnosci.pdf oraz Polityką prywatności dotycząca plików cookies dostępną 
pod adresem: https://dakea.pl/polityka-prywatnosci/. Zapisanie się do newslettera nie jest konieczne, by uczestniczyć  
w Inicjatywie #DumnyDekarz.

§ 6. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator, tj. firma Altaterra Kft. z siedzibą przy Malom köz. 1. HU-9431 

Fertőd na Węgrzech (dalej także jako „ADO”). Pełna klauzula informacyjna oraz polityka wykorzystywania danych osobowych 
Uczestników jest dostępna pod adresem: https://dakea.pl/app/uploads//2022/03/Polityka-Prywatnosci.pdf. Polityka prywatności 
dotycząca plików cookies jest dostępna pod adresem: https://dakea.pl/polityka-prywatnosci/. Podmiotem, któremu Organizator 
powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest spółka Public Bridge Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez ADO w celu prawidłowego przeprowadzenia aktywności realizowanych  
na stronie internetowej www.dakea.pl/dumnydekarz/, tj.:

a. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Inicjatywy #DumnyDekarz (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”),

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 produktów i usług Organizatora (na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Organizatora jako ADO - art. 6 ust 1 lit. f RODO),

f. w razie wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach otrzymywania od Organizatora 
newslettera, mogącego stanowić informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  



| STRONA 3/4

i automatycznych systemów wywołujących (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

g. w razie wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przekazania Danych Osobowych 
Uczestników podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem, 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).

3. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem danych wskazanych w pkt 6 ust. 2 lit. f-g 
Regulaminu, ich niepodanie 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 ADO.

4. 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 ADO 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. 

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

6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, ADO może udostępnić dane 
Uczestników:

a. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO,

b. podmiotom, którym ADO 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.

7. Na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Uczestnika jego Dane Osobowe przekazane w formularzu zostaną udostępnione 
Organizatorowi lub za odrębną zgodą również 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.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem danych przekazywanych 
do Google LLC z zastosowaniem odpowiednich i właściwych zabezpieczeń, których kopie udostępni Administrator na prośbę 
Uczestników.

9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

§ 7. REKLAMACJE
1.  Reklamacje związane z przeprowadzeniem Inicjatywy #DumnyDekarz należy przesyłać listem poleconym na adres:  

Public Bridge Sp. z o.o. siedzibą ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub mailowo  
na adres: ekipa@dumnydekarz.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej 
reklamację niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację 
stosować będzie postanowienia 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 w 30-dniowym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym lub naruszające dobre obyczaje.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 
r. 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.
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3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów powstałych w związku z przedmiotową Inicjatywą, a wynikłych pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym konsumentem bądź osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która może być 
traktowana jak konsument zgodnie z przepisami prawa, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestników 
niebędących konsumentami bądź osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, które mogą być traktowane jak konsumenci 
zgodnie z przepisami prawa, a powstałe w wyniku nieumyślnego niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania 
objętego Regulaminem lub powstałe w wyniku deliktu, który nie został popełniony umyślnie.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie wyłącznie w podanym zakresie i wskutek:

a. zmiany danych adresowych lub kontaktowych Organizatora,

b. ograniczenia zakresu Inicjatywy #DumnyDekarz wskutek zaprzestania bądź zmiany sposobu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Organizatora,

przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

6. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.dakea.pl/dumnydekarz/ oraz w siedzibie 
Organizatora. Ponadto o zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo z możliwością wypowiedzenia udziału  
w Inicjatywie #DumnyDekarz.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2022 r.


