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Regulamin Promocji  

„Teczki osobowe” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Teczki osobowe”. 

1.2. Organizatorem promocji jest SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie. 

1.3. Promocja polega na przyznaniu specjalnej Nagrody/Gratyfikacji określonym podmiotom, zwanym 

dalej Uczestnikami, w związku z zawarciem z SRW umowy świadczenia Usług. 

1.4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, który określa prawa i obowiązki 

Uczestników i Organizatora. Nagroda może być przyznana w przypadkach i na zasadach określonych 

wyłącznie w niniejszym Regulaminie. 

1.5. Wszelkie informacje, dane na temat Promocji dostępne w materiałach reklamowych Organizatora 

mają wyłącznie charakter informacyjny i są objęte prawami autorskimi Organizatora lub 

wykorzystywane przez niego na zasadzie licencji. 

2. DEFINICJE 

Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie: 

2.1. SRW - SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - 

Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000262711. 

2.2. Promocja - promocja „Teczki osobowe” organizowana przez SRW i prowadzona na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.3. Regulamin - niniejszy regulamin promocji „Teczki osobowe” określający prawa i obowiązki 

Uczestników i Organizatora, zasady i warunki prowadzenia Promocji. 

2.4. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej zawierająca z SRW umowę świadczenia Usług będących w ofercie SRW,  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

2.5. Usługi - pozostające w ofercie handlowej SRW usługi w zakresie: (a) analizy i rozliczania czasu pracy 

kierowców, (b) rozliczania podróży służbowych kierowców, (c) rozliczania europejskich płac 

minimalnych, (d) przedstawicielstwa na terenie Francji, (e) przedstawicielstwa na terenie Włoch. 

2.6. Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy w trakcie, którego SRW w ramach zawartej umowy 

świadczy na rzecz Uczestnika Usługi. 

2.7. Nagroda/Gratyfikacja – bezpłatne przeprowadzenie audytu akt osobowych dwóch pracowników 

wskazanych przez Uczestnika o wartości 100 zł netto. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

3.1. W Promocji bierze udział i Nagrodę może otrzymać Uczestnik z zastrzeżeniem, że spełnione zostaną 

łącznie następujące warunki: 



 

Strona 2 z 3 

 
 

 

 
(a) Uczestnik zawarł z SRW umowę świadczenia usługi (usług) określonych w pkt 2.5., przy 

czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się po 31 maja 2019 r. 

(b) Umowa, o której mowa w lit. (a) nie zostanie rozwiązana we wstępnym okresie jej 

obowiązywania, pod rygorem zwrotu przez Uczestnika wartości otrzymanej Nagrody / 

Gratyfikacji wskazanej w pkt 2.7 powiększonej o należny podatek od towarów i usług.  

3.2. Uczestnik zgłasza SRW chęć udziału w promocji w formie pisemnej lub dokumentowej (e - mail), przy 

czym zgłoszenie może nastąpić najwcześniej z dniem rozpoczęcia pierwszego okresu 

rozliczeniowego. 

3.3. SRW potwierdzi Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia udziału w Promocji w formie pisemnej lub 

dokumentowej (e - mail). 

3.4. Uczestnik w trakcie obowiązywania Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.  

4. NAGRODA: 

4.1. Uczestnik, poprzez udział w Promocji, jest uprawniony do uzyskania na zasadach określonych  

w niniejszym Regulaminie, Nagrody/Gratyfikacja. 

4.2. Nagroda / Gratyfikacja udzielana w ramach Promocji polega na bezpłatnym przeprowadzeniu 

audytu (badania) akt osobowych dwóch pracowników dowolnie wybranych przez Uczestnika pod 

kątem poprawności ich prowadzenia przez Uczestnika. 

4.3. SRW przeprowadzi audyt (badanie) w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem po potwierdzeniu 

Uczestnikowi przyjęcia zgłoszenia udziału w Promocji. 

4.4. Uczestnik udostępni SRW akta osobowe (kserokopię, skan) wybranych pracowników w sposób 

zanonimizowany, celem przeprowadzania ich audytu (badania). 

4.5. Z przeprowadzonego badania akt osobowych SRW sporządzi raport, w którym określi ewentualne 

zalecenia, co do sposobu ich prowadzenia przez Uczestnika. 

4.6. SRW nie wypłaca równowartości Nagrody/Gratyfikacji w formie świadczenia pieniężnego. 

4.7. Przeprowadzenie audytu (badania) akt osobowych pracowników Uczestnika następuje na koszt SRW, 

z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.1 lit (b).  

5. POSTE ̨POWANIE REKLAMACYJNE 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, należy zgłaszać w formie pisemnej – listem poleconym lub 

pocztą kurierską na adres: SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrzosowa 2, Mikołów 

(43 - 190) z dopiskiem „Reklamacja –Promocja Teczki osobowe”. 

5.2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą 

reklamacji lub od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o zajściu takiego zdarzenia. Reklamacja 

powinna zawierać dane, dokładny adres reklamującego, jak również uzasadnienie zgłoszonej 

reklamacji. 

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez SRW w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji 

SRW reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym lub drogą elektroniczną. 
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5.4. Jeżeli w związku ze złożonością sprawy będącej podstawą reklamacji wystąpi konieczność 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin na rozpatrzenie reklamacji może 

zostać wydłużony, o czym Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Promocja trwa od 18.06.2019 do 31.12.2019. 

6.2. Przystąpienie Uczestnika do Promocji (poprzez zgłoszenie w niej udziału) oznacza zgodę na warunki 

niniejszego Regulaminu. 

6.3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez SRW. 

6.4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.srw.com.pl 

6.5. SRW ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, podając jego aktualne brzmienie 

bezzwłocznie do wiedzy Uczestników na stronie internetowej www.srw.com.pl. Jakiekolwiek zmiany 

Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dokonaniem zmiany. 

6.6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 

6.7. Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Uczestnika z Promocji, po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez właściwe sądy z siedzibą w Katowicach. 

6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2019 r.  

  


