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Regulamin programu lojalnościowego PLATFORMA PROFIT (dalej: Regulamin) 

1. Organizatorem programu prowadzonego pod nazwą PLATFORMA PROFIT (dalej również: 
Program) jest Platforma dla Remontu i Budowy, zarejestrowana pod spółką Saint-Gobain Polska 
sp.  z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, 
KRS 0000124376 (dalej: Organizator). 

2. Program skierowany jest do Klientów Indywidualnych oraz Klientów Instytucjonalnych (dalej: 
Uczestnik). Za przedsiębiorcę w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także 
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Do 
programu mogą przystąpić tylko podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W Programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie. 

4. Program obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Oświadczenie woli Uczestnika o uczestnictwie w Programie (dalej: Przystąpienie do Programu) 
winno być dokonane w formie pisemnej po wypełnieniu formularza dostępnego w Punkcie 
Obsługi Klienta hurtowni Platforma lub poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na 
platformie www.remontibudowa.pl.  

6. Przystąpienie do Programu powinno zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, firma, nr NIP, 

nr Karty Klienta, adres, e-mail, numer telefonu).  

7. Przystąpienie do Programu następuje w chwili otrzymania oświadczenia przez Organizatora i 
jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i 
akceptacją wszystkich jego postanowień, a także z potwierdzeniem, że spełnia określone w 
Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie. 

8. Do Programu mogą przystąpić wszyscy Uczestnicy, w tym ci, którzy korzystają już z przywilejów 

Programu Rabatowego Platforma.  

9. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

10. Uczestnictwo w Programie polega na uzyskiwaniu przez Uczestnika punktów w zamian za 
zawierane umowy sprzedaży w okresie obowiązywania Programu, obejmujące wszystkie 
produkty Organizatora (dalej: Produkty), z wyłączeniem zakupu europalet oraz zakupu usług, 
którym są przypisane poniżej wskazane wartości punktów: każde wydatkowane 10 zł netto ma 
równowartość 1 punktu przeliczeniowego. 

11. Partnerami Programu są producenci materiałów budowlanych pod markami: KAEM, HARDY, 
SCLY, GRONE, BOSTIK, DEN BRAVEN, HENKEL, CERESIT, PROFIX, LAHTI, TRYTON, PROLINE, RUBI, 
FARBY KABE, RIGIPS. Zakup Produktów tych marek jest premiowany w następujący sposób: 
każde wydatkowane 10 zł netto ma równowartość 1,5 punktu przeliczeniowego. 

 

http://www.remontibudowa.pl/
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12. Program uprawnia Uczestników do wymiany punktów za nabywane Produkty na nagrody 
zgodnie z poniższym zestawieniem:  

a) 500 punktów: do wyboru nagroda o wartości 100 zł w postaci karty podarunkowej stacji 
paliw lub nagroda rzeczowa o wartości 100 zł (zestaw wkrętaków lub skrzynka narzędziowa) 

b) 1000 punktów: do wyboru nagroda o wartości 200 zł w postaci karty podarunkowej stacji 
paliw lub nagroda rzeczowa o wartości 200 zł (smartwatch) 

c) 2000 punktów: do wyboru nagroda o wartości 400 zł w postaci karty podarunkowej stacji 
paliw lub nagroda rzeczowa o wartości 400 zł (zegarek) 

d) 3000 punktów: do wyboru nagroda o wartości 600 zł w postaci karty podarunkowej stacji 
paliw lub nagroda rzeczowa o wartości 600 zł (tablet) 

e) 5000 punktów: do wyboru nagroda o wartości 1000 zł w postaci karty podarunkowej stacji 
paliw lub nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł (smartphone) 

f) 10000 punktów: do wyboru nagroda o wartości 2000 zł w postaci karty podarunkowej stacji 
paliw lub nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł (telewizor 42 cale) 

g) 25000 punktów: do wyboru nagroda o wartości 5000 zł w postaci karty podarunkowej stacji 
paliw lub nagroda o wartości 5000 zł (wyjazd na 7 dni; destynacja do wyboru: Wyspy 
Zielonego Przylądka/Zjednoczone Emiraty Arabskie/Zanzibar). 

13. Wymiana punktów na uprawnienie do uzyskania nagrody następuje poprzez oświadczenie 
złożone w formie pisemnej po wypełnieniu formularza dostępnego w Punkcie Obsługi Klienta 
Hurtowni Platforma lub w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza dostępnego na 
platformie www.remontibudowa.pl oraz musi zawierać oświadczenie dotyczące wskazania 
wybranej nagrody (dalej: Zgłoszenie”). Zgłoszenie następuje z chwilą jego odbioru przez 
Organizatora.  

14. Zakupiony w ramach jednej transakcji sprzedaży Produkt może być ujęty w Zgłoszeniu i 
stanowić podstawę dla uzyskania punktów naliczanych na poczet nagrody wyłącznie 
jednokrotnie przez cały czas trwania Programu.  

15. Punkty zbierane na różne numery kart przypisane do jednego Uczestnika nie sumują się. 

16. Zwrot zakupionego towaru w trakcie trwania Programu jest równoznaczny z utratą naliczonych 
za ten towar punktów. Zwrot towaru po odebraniu nagrody nie jest możliwy. 

17. Wydawanie nagród nastąpi po zamknięciu Programu oraz po weryfikacji salda punktów i 
weryfikacji płatności za transakcje. Na wydanie nagrody Organizator zastrzega termin 21 dni 
roboczych od momentu odebrania Zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczące wyboru nagrody będą 
zbierane w terminie od 7 października 2019 roku do 14 października 2019 roku. Wydanie 
nagród nastąpi w terminie od 28 października do 8 listopada 2019 roku. 

18. Punkty lub transakcje nieobjęte skutecznym Zgłoszeniem w czasie obowiązywania Programu 
nie mogą być podstawą dla jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora, w tym nie uprawniają 
Uczestnika do żądania nagrody po zakończeniu obowiązywania Programu. Zgłoszenia odebrane 
po wygaśnięciu obowiązywania Programu nie będą rozpatrywane przez Organizatora.  
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19. Nagrody rzeczowe będą odbierane przez Uczestników z  Hurtowni Platforma znajdujących się 
pod następującymi adresami: 

a) Aleje Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa tel. 22 578 85 00 

b) Ulica Puławska 617/621 A, 02-885 Warszawa tel. 22 318 09 00 

c) Ulica Odrowąża 7, 03-310 Warszawa tel. 22 335 13 00 

d) Ulica Handlowa 9, 41-250 Czeladź tel. 32 369 16 00 

20. Nieodebranie nagrody traktowane jest jako zrzeczenie się prawa do nagrody, z jednoczesnym 

skutkiem w postaci wygaśnięcia punktów przeznaczonych na uzyskanie prawa do nagrody.  

21. Odbiór nagrody jest związany z obowiązkowym sporządzeniem protokołu odbioru nagrody przy 
udziale przedstawiciela Organizatora w Punkcie Obsługi Klienta Hurtowni Platforma w 
lokalizacjach podanych wyżej. Nagrody rzeczowe są objęte gwarancją Producenta sprzętu. 

22. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody lub punktów uzyskanych w 

Programie na ekwiwalent pieniężny. Zastrzega się, że zdjęcia nagród pokazywane na 

materiałach promocyjnych dotyczących Programu mają charakter poglądowy, stąd 

rzeczywisty wygląd może różnić się od nagród prezentowanych na tychże zdjęciach. 

23. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi biorącymi udział w Programie w 

charakterze konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład Programu stanowiących 

nagrodę jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie i w zakresie 

wynikającym z artykułu 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.). W przypadkach nie objętych 

zwolnieniem, o którym mowa w zdaniu 1 Uczestnikom będących osobami fizycznymi biorącymi 

udział w Programie w charakterze konsumentów przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna, 

która to nagroda zostanie pobrana z przeznaczeniem na poczet podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Wartość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości nagrody 

przyznanej zgodnie z pkt 10. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie 

podlega wypłacie na jego rzecz, lecz jest w całości przekazywana przez Organizatora, jako 

płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu 

otrzymania nagrody, właściwemu urzędowi skarbowemu w odniesieniu do tego podatku. 

Przepis pkt 16 stosuje się odpowiednio do dodatkowej nagrody pieniężnej. 

24. W przypadku Uczestników biorących udział w Programie w związku z prowadzoną przez nich 

działalnością gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Programu stanowiących 

nagrodę stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych. 

25. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również 

odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe 

lub niekompletne dane lub nie uregulował należności za faktury lub zwrócił Produkt, a także w 
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przypadku podjęcia się przez Uczestnika działań bezprawnych, sprzecznych z postanowieniami 

Regulaminu lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

26. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być składane w formie pisemnej w Punkcie 

Obsługi Klienta Hurtowni Platforma lub na adres e-mail platforma.profit@saint-gobain.com 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o podstawie jej zgłoszenia.  

27. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych, bądź nieprawdziwych 

danych związanych z uczestnictwem w Programie. 

28. Program obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 roku. Czas 

obowiązywania Programu może być przez Organizatora przedłużony o dalszy czas oznaczony.  

29. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Informację o danych 

osobowych zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu.  

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

31. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

32. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.platforma.co.pl  oraz w siedzibie 

Organizatora. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 

Kim jesteśmy?  

Twoje dane są administrowane przez Saint-Gobain Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 

ul. Szklanych Domów 1, 42-530, KRS 0000124376, zwanej dalej „Administratorem”.  

Jak możesz się z nami skontaktować? 

a) Listownie lub telefonicznie pod wskazane poniżej adresy i numery telefonów: 

 

-Aleje Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa tel. 22 578 85 00 

-Ulica Puławska 617/621 A, 02-885 Warszawa tel. 22 318 09 00 

-Ulica Odrowąża 7, 03-310 Warszawa tel. 22 335 13 00 

-Ulica Handlowa 9, 41-250 Czeladź tel. 32 369 16 00 

b) e-mailem na adres: platforma.profit@saint-gobain.com 

 

http://www.platforma.co.pl/
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Jakie masz prawa? 

1. dostępu do Twoich danych,  

2. ich poprawiania,  

3. żądania ich usunięcia,  

4. ograniczenia przetwarzania, 

5. przenoszenia danych,  

6. cofnięcia w dowolnym momencie zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgody te 

możesz cofnąć, kontaktując się z nami i składając oświadczenie o odwołaniu zgód na powyższe 

dane kontaktowe. 

 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? 

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

Dane będą przetwarzane w celu: 

1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w programie lojalnościowym o nazwie PLATFORMA PROFIT 

(zwanym „Programem”) – przez czas trwania Programu, jednakże nie dłużej niż do upływu 

okresu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z umowy zawartej ze 

Administratorem,  

2. wykonania obowiązków związanych z organizacją wskazanego wyżej Programu, w 

szczególności rozliczeń finansowych związanych z uczestnictwem, w tym w związku z 

przyznaniem nagród uczestnikom - przez czas niezbędny do wypełnienia wszystkich 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym także obowiązków podatkowych, 

jednakże nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań 

mogących wyniknąć z organizacji Programu, 

3. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, w tym w 

związku z organizowanym Programem, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas 

prowadzenia przez nas tych działań albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w celach marketingowych.  

4. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w 

celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Ci informacji o produktach oraz usługach, 

promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą 

wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów 

telefonicznych – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. 

 

 

Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł wziąć 

udziału w Programie.  
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Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (RODO) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w związku z zawieraną 

umową w przedmiocie uczestnictwa w Programie, 

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania 

przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami 

finansowymi, o ile uczestnictwo w Programie wymaga dokonania tego rodzaju rozliczeń,  

3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym 

związanego z organizacją Programu oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub usług, 

a także badaniu poziomu satysfakcji. 

4. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub 

wiadomości SMS na Twój numer telefonu podstawą prawną przetwarzania danych będzie 

także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne. w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w związku z udzielaną 

zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych.  

5. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w drodze połączeń 

głosowych, podstawą prawną przetwarzania danych będzie również art. 172 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. Odwołanie 

zgody nie ma wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, które następowało przed odwołaniem 

zgody. 

 

 

Komu przekażemy Twoje dane? 

1. spółkom należącym do Grupy kapitałowej Saint-Gobain,  

2. agencjom marketingowym,  

3. dostawcom narzędzi i platform służących zarejestrowaniu się do udziału w Programie, 

4. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych,  

5. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym, 

6. dostawcy nagród związanych z uczestnictwem w Programie. 

 

33. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, 

które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez 

Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi 
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informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające 

odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.  

Twoje dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej 

Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). 

Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje 

je do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie będą 

przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych 

decyzją Komisji Europejskiej. 

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?  

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji.  

 
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu? 

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane: 

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 

2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga 

uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. 

 
 

 
 
TEKST ZGÓD DO UMIESZCZENIA W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM DO PROGRAMU  – KANAŁ 
KOMUNIKACJI OBEJMUJĄCY POŁĄCZENIA GŁOSOWE ORAZ KANAŁ KOMUNIKACJI W POSTACI 
WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH (E-MAIL ORAZ SMS). 
 

 Chcę otrzymywać     Nie chcę otrzymywać 

od Saint-Gobain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na mój adres e-mail oraz 

numer telefonu wiadomości marketingowe na temat usług i produktów oferowanych przez tę 

spółkę, promocjach, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej 

chwili mogę wycofać tę zgodę. 

 
 Chcę otrzymywać     Nie chcę otrzymywać 

od Saint-Gobain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej połączenia głosowe w celu 

przedstawienia informacji marketingowych na temat usług i produktów oferowanych przez tę 

spółkę, promocji, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych. W każdej chwili 

mogę wycofać tę zgodę. 

 

 


