I. Postanowienia ogólne
1. Celem akcji jest pomoc lokalnym firmom prowadzącym działalność na
terenie Łodzi i województwa poprzez zakup voucherów na realizowane usługi.
Aby wziąć udział w Akcji należy zgłosić swój udział poprzez stronę
www.ratujemybiznesy.pl wypełniając znajdujący się na niej formularz.
Zgłoszenia może dokonać tylko prawny przedstawiciel zgłaszanego podmiotu.
Spośród zgłoszonych usług Organizator wybierze te, które zostaną
sfinansowane. Szczegółowe zasady Akcji przedstawia niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Akcji (w dalszej części „Akcji”) na stronie ratujemybiznesy.pl
jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 87, 92-332,
REGON: 100525573, NIP: PL7272725703 (dalej „Organizator”).
3. Fundatorem voucherów w Akcji jest Bluerank i firmy uczestniczące w Akcji
na zaproszenie Organizatora (w dalszej części „Organizator”).
4. W przypadku przystąpienia do Akcji firm trzecich na zaproszenie Bluerank
firmy te stają się Organizatorem w ramach prowadzonych przez siebie Akcji
pomocowych i przejmują na siebie obowiązki Organizatora w myśl niniejszego
Regulaminu.
5. Niniejszy regulamin (w dalszej części „Regulamin”) określa warunki Akcji,
które uczestnik akceptuje w momencie przystąpienia.
6. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie ratujemybiznesy.pl
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji sprawują osoby wskazane
przez Organizatora.
II. Uczestnik Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być organizacja posiadająca status firmy aktualnie
działającej z siedzibą na terenie województwa łódzkiego, która zaakceptowała
Regulamin (w dalszej części: „Uczestnik”).
2. Uczestnik przystępując do wzięcia udziału w Akcji, oświadcza, że:
a) prowadzona przez niego działalność gospodarcza jest zarejestrowana w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego,
b) posiada status firmy aktualnie działającej. W przypadku braku
dokumentów poświadczających aktualny status firmy Organizator ma
prawo do wystąpienia o dodatkowe dokumenty.
c) oferuje vouchery na zakup realizowanych usług lub oferowanych
produktów.
d) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępuje do Akcji;
e) zapoznał się z treścią procedury zakupu voucherów i w pełni ją
akceptuje,
f) wyraża zgodę i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
g) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. Zasady realizacji Akcji
a) Aby wziąć udział w akcji Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia poprzez
formularz na stronie ratujemybiznesy.pl w terminie do 20 kwietnia 2020
r.
b) Uczestnik jest zobowiązany do podania wszystkich wskazanych danych w
tym:
● Nazwy firmy
● Adresu strony internetowej lub profilu w mediach
społecznościowych
● Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
● Adres e-mail osoby zgłaszającej
● Zgłoszenie usługi w tym jej wartości oraz podanie uzasadnienia,
dlaczego Organizator ma dokonać zakupu zgłaszanej usługi
c) Podając usługę Uczestnik powinien wskazać jej rodzaj wartość oraz ilość
jednostkową (np. 20 voucherów na usługi fryzjerskie o wartości 300
złotych brutto każdy. Łączna wartość usługi to 6000 złotych brutto )
d) Cena jednostkowa zgłoszonej usługi nie może odbiegać od cennika
oferowanego przez Uczestnika oraz cen rynkowych. W przypadku
wątpliwości Organizator ma prawo do domagania się przedstawienia
cennika usług w ramach prowadzonej działalności.
e) Zgłaszając usługę Uczestnik musi wskazać szczegółowo co wchodzi w jej
zakres.
f) Uczestnik gwarantuje niezmienność zakresu usługi na etapie jej
zgłoszenia oraz realizacji.
g) Zgłoszenia muszą obejmować kompletne usługi. Nie jest możliwe
przesyłanie zgłoszeń stanowiących częściowe sfinansowanie usługi (np.
nie jest możliwe zgłaszanie vouchera na zakup usługi lub przedmiotu
przekraczającego wartość vouchera).
h) Łączna wartość zgłoszonej usługi powinna być nie mniejsza niż 1000 zł
brutto i nie większa niż 10 000 złotych brutto, zgodnie z przedziałem
wskazanym przez Organizatora.
i) Każda firma może zgłosić się tylko raz.
j) Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przesyłania
zgłoszeń w sytuacji zbyt małej liczby zgłoszonych prawidłowo
podmiotów.
k) Udział w akcji jest bezpłatny.
l) W każdym momencie trwania Akcji, lecz nie później niż do 20 kwietnia
2020r. Uczestnik może wycofać swój udział z akcji przez pisemne
poinformowanie Organizatora na adres e-mail kontakt@bluerank.pl
wysłany z adresu e-mail podanego przy zgłoszeniu.
IV Zasady wyboru firm i wykupu voucherów
a) Organizator na wykup bonów przeznacza 100 000 złotych.
b) Kwota ta zostanie przekazana na zakup voucherów oraz pokrycie
wszystkich związanych z tym dodatkowych świadczeń i podatków.

c) Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Organizator powoła Komisję
wśród swoich pracowników, którzy dokonają wyboru usług
przeznaczonych do zakupu.
d) Komisja w pierwszym etapie zweryfikuje prawidłowość zgłoszeń oraz
aktualny status firmy.
e) Komisja do sfinansowania wybierze te usługi, które będą odpowiadały na
potrzeby pracowników Organizatora oraz będą zgodne z ich
zainteresowaniami.
f) Organizator ma prawo do zmian w zgłoszonej przez Uczestnika usłudze
m.in. jej wartości lub ilości jednostkowej.
g) Organizator ma prawo do odstąpienia od zakupu voucherów od
wybranych Uczestników po weryfikacji zgłoszeń bez podania przyczyny.
h) Zakup usług nastąpi na podstawie wystawionej przez Uczestnika faktury.
V Rozstrzygnięcie
a) Wybór usług nastąpi niezwłocznie, nie później niż na 30 dni od
zakończenia zgłoszeń.
b) O dokonanym wyborze Organizator poinformuje na stronie
ratujemybiznesy.pl oraz w dostępnych kanałach komunikacji w tym
profilach społecznościowych Facebook i LinkedIn.
c) Organizator podmioty, których usługi zostaną wybrane do sfinansowania
poinformuje o tym fakcie drogą mailową na adres wskazany w
zgłoszeniu.
d) Warunki wykupu usług będą ustalane bezpośrednio z Uczestnikami.
VI. Realizacja voucherów
a) Realizacja voucherów musi nastąpić do końca 2020 r.
b) Termin realizacji voucherów będzie ustalany bezpośrednio pomiędzy
Uczestnikiem (Usługodawcą) a Usługobiorcą (okaziciel vouchera).
c) W przypadku braku możliwości realizacji vouchera Uczestnik jest
zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Organizatora.
d) W przypadku braku możliwości realizacji vouchera z przyczyn
zawinionych przez siebie Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego
zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych w
szczególności z wartością zakupionych voucherów i obciążeniami
podatkowymi poniesionymi z tego tytułu powiększonymi o odsetki.
VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość
danych Uczestników Akcji, w tym brak możliwości zakupu voucherów, z
przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie
podał prawdziwych danych bądź w wyniku weryfikacji dane te nie
okazały się prawdziwe.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z

zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1.. Administratorem Danych Uczestników Akcji jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Akcji (zgłoszenie, wybór zwycięzców, kontakt w sprawie
obioru nagród, roszczenia z tytułu wykonania umowy), na podstawie art. 6 ust.
1 lit. RODO.
3. Uczestnik Akcji ma prawo do: https://www.bluerank.pl/polityka-prywatnosci/
IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Akcji przysługują
Organizatorowi. Uczestnictwo w Akcji nie skutkuje w żadnym zakresie z
nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Akcji, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w
inny sposób, mechanizmu Akcji lub jego części, a także poszczególnych
utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) uczestnictwo w Akcji w sposób niezgodny z Regulaminem lub
powszechnie obowiązującymi przepisami.
X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r. do odwołania.
Uczestnik Akceptuje Regulamin Akcji.

