Regulamin Akcji promocyjnej
„URSA-GO”
1. Nazwa i numer Akcji promocyjnej
Akcja nosi nazwę: „URSA-GO”
Numer akcji: 01_2022
2. Nazwa podmiotu organizującego Akcję
Organizatorem Akcji promocyjnej „URSA-GO” (zwanej dalej Akcją) jest: URSA Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Armii
Krajowej 12, 42–520 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000088304 (zwana dalej Organizatorem).
3. Zasięg geograficzny Akcji
Akcja organizowana jest na terenie całej Polski.
4. Czas trwania Akcji, grupy produktowe objęte akcją
Akcją promocyjną objęte są zakupy wełny URSA dokonane od 2 listopada 2021 r. do 30
października 2022 r. (data wystawienia faktury przez Dystrybutora URSA) poprawnie
zgłoszone do Organizatora w terminie do 8 listopada 2022 r.
4.1 Produkty URSA biorące udział w akcji to:
URSA PUREONE SF 31, URSA PUREONE SF 34,
URSA PLATINUM 32, URSA AMBER 33, URSA ULTRA 33, URSA HOME 33, URSA
PROFESJONALNA 34, URSA GOLD 35, URSA OPTIMUM 37, URSA MODULO 37R, URSA
HOME 37, URSA STANDARDOWA 38, URSA SILVER 39, URSA HOME 39, URSA KOMFORT
40, URSA HOME 40, URSA CRISTAL 40, URSA BUDŻETOWA 44, BUDOWLANA 44, URSA
ESSENTIA ROLL 45, URSA STANDARD 45, TEP 33, SILENTIO 33, VENTO 34, PROFILO 35,
SILENTIO 38, PROFILO 39, HOMEWALL 39; URSA AIR ZERO A2, URSA AIR TECH2, URSA
AIR ZERO B, PURE FLOC
5. Uczestnicy Akcji
5.1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla firm wykonawczych, prowadzących
działalność budowlano-montażową na terenie Polski, które:
- zarejestrują się na platformie www.ursa-go.pl bądź prześlą do organizatora wypełniony
formularz rejestracyjny za pomocą którego organizator założy konto wykonawcy na
platformie www.ursa-go,
- oraz w okresie trwania Akcji dokonają zakupu produktów URSA objętych Akcją,
u aktywnych Dystrybutorów firmy URSA na terenie RP.
5.2 Firmy, które posiadają aktywne konta na platformie www.ursa-go, mogą przystąpić do
kolejnej edycji akcji bez konieczności powtórnej rejestracji jeśli wprowadzone dane
dotyczące firmy i osoby odpowiedzialnej pozostają bez zmian
5.3 Akcja nie dotyczy firm prowadzących jednocześnie działalność dystrybucyjną
materiałów budowlanych (w tym produktów URSA) i wykonawczą.
5.4 Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest akceptacja regulaminu akcji oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.5 Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą infolinii 800 802 302, mailowo na
adres ursa.go@ursa.com lub korespondencyjnie na adres:
URSA Polska Sp z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
z dopiskiem „URSA-GO”
6. Zasady Akcji
6.1. Warunkiem udziału w Akcji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu
u Dystrybutorów URSA produktów z wełny mineralnej URSA GLASSWOOL oraz URSA
PUREONE, wymienionych w pkt 4.1 zwanych dalej Produktami promocyjnymi. Akcja nie
obejmuje produktów URSA XPS.
6.2. Akcją promocyjną objęte są zakupy:
a) wełny URSA w formie płyt lub rolek dokonane u Dystrybutorów URSA na podstawie
faktur spełniające łącznie warunki:
• zakupy dokonane przez Uczestnika (Uczestnik – firma wykonawcza musi być
płatnikiem faktury)
• zakupy na potrzeby prowadzonych przez Uczestnika inwestycji (wełna nie może
podlegać dalszej odsprzedaży)
W takim przypadku Uczestnik nie może zgłaszać zakupów na podstawie etykiet
b) z wełny URSA w formie płyt lub rolek dokonane u Dystrybutorów URSA na podstawie
przesłanych do Organizatora etykiet znajdujących się na produkcie. W takim przypadku
Uczestnik nie może zgłaszać do Organizatora zakupów na podstawie faktur.
6.3. Organizator ma prawo weryfikacji poprawności zgłoszenia zakupu i jego zgodności
ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności Organizator zastrzega
sobie prawo nieuznania zgłoszonego zakupu.
6.4. Po dokonaniu zakupu produktów objętych akcją, Uczestnik jest zobowiązany do
rejestracji faktur zakupowych na platformie www.ursa-go.pl, z widocznymi i czytelnymi
danymi w zakresie:
• dane wystawcy i płatnika faktury
• data wystawienia faktury
• ilość i typ zakupionego asortymentu URSA
• wartość netto zakupu wełny URSA
(za równoważne Organizator uznaje wysłanie faktur w wiadomości elektronicznej)
w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.
Oryginały etykiet wycięte z opakowań produktów objętych akcją muszą zostać wysłane
do siedziby organizatora na adres:
URSA Polska Sp z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
z dopiskiem „URSA-GO”
Przykładowy wzór etykiety stanowi załącznik nr 4.
Nieprzekazanie kopii faktury albo nieczytelność ww. informacji spowodują niezaliczenie
zgłoszonych zakupów do Akcji. Brak oryginałów etykiet spowoduje niezaliczenie
zgłoszonych zakupów do Akcji w części objętej brakiem.

6.5. Wartość ilościowa zgłoszonych poprawnie zakupów na podstawie faktur lub
przesłanych etykiet zostanie przeliczona na punkty i zarejestrowana na Indywidualnym
Koncie Uczestnika (zwanym dalej Kontem) w terminie 2 dni od otrzymania poprawnego
zgłoszenia. Uczestnik, za pomocą platformy www.ursa-go.pl w dowolnym momencie
trwania Akcji może sprawdzić stan swojego Konta.
6.6 Tabela przeliczeniowa na punkty
Typ produktu
Produkty URSA – płyty w paczkach
URSA TEP 33, URSA SILENTIO 33, URSA
VENTO 34, URSA PROFILO 35, URSA
SILENTIO 38, URSA PROFILO 39, URSA
HOMEWALL 39
Produkty URSA – rolki
URSA PUREONE SF 31, URSA PUREONE
SF 34,
URSA PLATINUM 32, URSA AMBER 33,
URSA ULTRA 33, URSA HOME 33, URSA
PROFESJONALNA 34, URSA GOLD 35,
URSA OPTIMUM 37, URSA MODULO 37R,
URSA HOME 37, URSA STANDARDOWA
38, URSA SILVER 39, URSA HOME 39,
URSA KOMFORT 40, URSA HOME 40,
URSA CRISTAL 40, URSA BUDŻETOWA
44, URSA BUDOWLANA 44, URSA
ESSENTIA ROLL 45, URSA STANDARD 45
Produkty URSA AIR
URSA AIR ZERO A2 – 25mm
URSA AIR ZERO A2 – 40mm
URSA AIR TECH 2 – 25mm
URSA AIR ZERO B – 25mm
Produkty URSA – palety
URSA PURE FLOC

Jednostka
rozliczeniowa
1 paczka

Ilość Punktów

1 rolka

1 pkt

1
1
1
1

2
3
2
1

płyta
płyta
płyta
płyta

1 paleta

1 pkt

pkt
pkt
pkt
pkt

30 pkt

6.7. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia Indywidualnych Kont Uczestnika
na podstawie informacji o zakupach - kopii faktur oraz przesłanych przez Uczestnika
etykiet z produktów URSA biorących udział w akcji.
6.8 Uczestnik uprawniony jest do upoważnienia Dystrybutora URSA, u którego nabywa
Produkty promocyjne, do zgłoszenia (rejestracji) zakupów, w sposób wskazany w pkt
6.4. W przypadku rejestracji dokonywanych przez Dystrybutora URSA za równoważne
fakturom Organizator uzna dokument zbiorczy (zestawienie faktur), o ile zawiera
elementy opisane w pkt 6.4.Uczestnik, upoważniając oznaczonego Dystrybutora URSA,
może w każdym czasie w czasie trwania Akcji promocyjnej cofnąć zgodę. Upoważnienie
Dystrybutora URSA w trakcie Akcji promocyjnej, jak również cofnięci e upoważnienia
wymaga złożenia oświadczenia na jeden ze sposobów wskazanych w pkt 5.5.

7. Nagrody
Organizator przewiduje w Akcji nagrody rzeczowe, których aktualna lista wraz z
odpowiadającą im ilością punktów zamieszczona jest na platformie www.ursa-go.pl.
Katalog nagród może ulec zmianom w trakcie trwania Akcji.
7.1 Uczestnik w dowolnym momencie posiadając odpowiednią ilość punktów może
wymienić je na wybrane przez siebie nagrody poprzez platformę www.ursa-go.pl
7.2. Punkty wykorzystane na wybór nagród pomniejszają ilość dostępnych punktów na
Indywidualnym Koncie Uczestnika. Maksymalna wartość punktowa wszystkich Nagród
wybranych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji nie może przekraczać ilości
punktów zdobytych przez Uczestnika poprzez rejestrację zakupów produktów URSA
objętych Akcją oraz w dodatkowych konkursach i promocjach.
7.3. W trakcie trwania programu Organizator przewiduje dodatkowe konkursy
i promocje, w których Uczestnik może zdobyć dodatkową ilość punktów, o których
zostanie poinformowany przez Organizatora na platformie www.ursa-go.pl , mailowo
lub telefonicznie
7.4. W przypadku braku dostępności Nagród na rynku, ograniczonej dostępności
spowodowanej siłą wyższą lub utrudnień w fizycznym dostarczeniu Nagród, Organizator
zastrzega sobie prawo do wyłączenia jednego lub paru z typów nagród lub zastąpienia ich
podobnymi, o zbliżonych parametrach i wartości. Wybór Nagród zostanie dokonany w
porozumieniu z Uczestnikiem Akcji.
7.3. Uczestnik musi dokonać wyboru Nagród Głównych do dnia 8 listopada 2022 r.,
za pośrednictwem platformy www.ursa-go.pl lub przesyłając drogą listowną
bądź mailową wypełniony (załącznik nr 2) do swojego opiekuna z ramienia URSA
lub bezpośrednio do Organizatora; w przeciwnym przypadku Organizator zastrzega
sobie prawo samodzielnego wyboru i przyznania Nagrody, wyzerowania konta
uczestnika lub w przypadku kontynuacji przeniesienia niewykorzystanych punktów na
kolejną edycję URSA-GO.
8. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród
8.1. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo zamiany wybranej nagrody na
równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową, ani też prawo cesji nagrody na
osoby trzecie.
8.2. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom na adres podany przy rejestracji na
platformie www.ursa-go.pl
8.3 Zmianę adresu wysyłki nagród należy zgłosić Organizatorowi mailowo w terminie
3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
8.4 W przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnej od Organizatora, termin
dostarczenia Nagród może ulec wydłużeniu, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie
powiadomieni. W tej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań, żeby dostarczyć
nagrody w najkrótszym możliwym terminie.
8.5. Uczestnicy Akcji zobowiązani są do podpisania oświadczenia o odbiorze każdej z
nagród (załącznik nr 3) i przesłania go w formie elektronicznej lub papierowej na
adres Organizatora wymieniony w pkt 5 regulaminu w dniu otrzymania nagrody.
Dotyczy to sytuacji w których firma spedycyjna dostarczająca nagrodę nie odebrała od
uczestnika wypełnionego i podpisanego załącznika nr 3.

8.6. Przekazane Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi na podstawie stanu faktycznego określonego w oświadczeniu o odbiorze
nagrody.
9. Reklamacje
9.1 Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie oraz zawierać uwagi wraz
z ich uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia
domniemanej nieprawidłowości jednak nie później niż 14 dni od zakończenia Akcji.
Reklamacje zgłoszone po upływie wymienionego terminu lub niespełniające powyższych
wymogów nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zostać przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem nazwy Akcji.
9.2 O rozpatrzeniu reklamacji zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu
14 dni.
9.3 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji roszczenia mogą być dochodzone
przed sądem powszechnym. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających
z Akcji jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Klauzule informacyjne
10.1 Administratorem danych osobowych uczestników akcji promocyjnej jest
Organizator, tj. URSA Polska Sp. z.o.o. (ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa
Górnicza), z którym można skontaktować się pod adresem ursa.go@ursa.com
10.2 Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem
privacy@ursa.com
10.3 Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej jest
konieczne w celu przystąpienia do akcji. Ich niepodanie uniemożliwi przyj ęcie
zgłoszenia. W zakresie innych danych, niewymaganych w celu przystąpienia do akcji,
podanie ich jest dobrowolne.
10.4 Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu przystąpienia uczestnika do akcji promocyjnej na podstawie jego
dobrowolnej, jednoznacznej zgody, którą osoba może wycofać w dowolnym
momencie, do momentu rozstrzygnięcia akcji, bez wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem,
b. w celu organizacji akcji promocyjnej, a w szczególności w związku z
czynnościami związanymi z jego obsługą, wyłonieniem zwycięzców oraz
dostarczeniem nagród w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora przez okres trwania akcji,
c. W celu związanym z rozliczeniem akcji promocyjnej konkursu w ramach
obowiązku
prawnego ciążącego na
Organizatorze w
związku z
obowiązującymi przepisami rachunkowo-podatkowymi przez okres co
najmniej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
d. W celu związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi
roszczeniami z tytułu realizacji akcji promocyjnej, w zależności od rodzaju
roszczenia, do momentu przedawnienia roszczeń, a w przypadku toczących
się postępowań do momentu upłynięcia nowych terminów przedawnienia
roszczeń,

10.5 Jeżeli uczestnik wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
i marketingowych to dane te będą przetwarzane do czasu wycofania przez niego zgody,
niezależnie od organizacji, rozstrzygnięcia i zakończenia akcji promocyjnej; wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej
wycofaniem.
10.6 Dane osobowe będą mogły zostać ujawnione podmiotom upoważnionym do tego
celu na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom podatkowym, a także
operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom u których nabywane będą nagrody w
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obsługi zamawiania i dostawy nagród
oraz podmiotom, z którymi współpracuje Organizator na podstawie obowiązujących
umów, w szczególności kancelariom prawnym, firmom doradczym, w tym z zakresu
bezpieczeństwa informacji, agencjom marketingowym obsługującym promocję, a także
firmom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania systemów informatycznych
administratora oraz agencji informacyjnej pośredniczącej w wysyłaniu wiadomości
mailowych.
10.7 Uczestnikom na każdym etapie przetwarzania przysługują następujące prawa:
dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
10.8 Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie jest
dokonywanie profilowanie oraz nie są przekazywane do państw trzecich, poza obszar
Unii Europejskiej.
10.9 Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych /ul. Stawki 2 00-193 Warszawa/ na niewłaściwe przetwarzanie jej danych
przez administratora.
10.10 Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych
należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub emailowo pod adresem poczty elektronicznej ursa.go@ursa.com

11. Postanowienia końcowe
11.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji
promocyjnej.
11.2. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Regulaminu Organizator ma prawo
anulować część lub całość zgłoszonych i zarejestrowanych na Koncie Uczestnika zakupów
oraz wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji. Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia
reklamacji od powyższej decyzji, w trybie opisanym w pkt. 9.
11.3. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. O zmianie Regulaminu Uczestnik
zostanie powiadomiony poprzez wiadomość email wskazany na platformie www.ursa-go.pl
lub w Załączniku nr 1 Zgłoszenie udziału w Akcji. Uczestnik, który nie wyraża zgody na
zmianę Regulaminu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Akcji.
11.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.ursa-go.pl

Dąbrowa Górnicza, 2 listopada 2022 r.
W imieniu Organizatora,
Mirosław Gawryluk, Dyrektor Generalny URSA Polska
Wojciech Skorek, Dyrektor Finansowy – Prokurent

Załącznik 1

…………………., dnia.........................
URSA-GO
URSA POLSKA sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP 534 14 13 645

Zgłoszenie udziału w Akcji

Firma: ......................................
Adres: ......................................
................................................

NIP/Regon: ..............................................................
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: ..........................................................................
Numer telefonu: ......................................................................
Adres e-mail: ..........................................................................

1.

Regulamin Akcji znajduje się na stronie internetowej www.ursa-go.pl.

2.

Wypełniając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
związanych z udziałem w

Promocji ,,URSA-GO” przez URSA Polska Sp. z.o.o. będącego

administratorem danych. Wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej wycofaniem. Szczegóły dotyczące
przetwarzania danych osobowych w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej i organizacji akcji
znajdują się w Regulaminie.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin akcji promocyjnej URSA-GO

Zgadzam się otrzymywać informacje handlowe, marketingowe, drogą elektroniczną od URSA
Polska Sp. z.o.o. na podany w zgłoszeniu adres e-mail i nr telefonu dotyczące nowych produktów,
rozwiązań i organizowanych akcji promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażoną zg odę
mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie z prawem, którego dokonano
przed jej wycofaniem.

................................................................
(podpis i pieczątka firmowa)

Załącznik 2

…………………., dnia.........................

URSA-GO
URSA Polska sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP 534 14 13 645

Zgłoszenie wyboru nagrody
Firma: ......................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
................................................................................................................................
NIP: ..............................................
Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej:
...............................................................................................................................

Wybrane nagrody z katalogu wraz z odpowiadającą im ilością punktów
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, iż nagroda jest nabyta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
oraz na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie
art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość nagrody jest dołączana
do przychodów z działalności gospodarczej.

................................................................
(podpis i pieczątka firmowa)

Załącznik 3

…………………, dnia.........................

URSA-GO
URSA Polska sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP 534 14 13 645

Potwierdzenie odbioru nagród
Firma: ......................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
......................................................................................................................

NIP: ..............................................................
Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej:
......................................................................................................................

W związku z zakupem produktów URSA w ramach Akcji URSA-GO potwierdzam, iż firma wymieniona
powyżej odebrała Nagrodę w postaci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………(rodzaj nagrody)

Niniejszym oświadczam, iż nagroda jest nabyta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
oraz na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie
art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość nagrody jest dołączana
do przychodów z działalności gospodarczej.
................................................................
(podpis i pieczątka firmowa)

Załącznik 4

URSA-GO
URSA Polska sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP 534 14 13 645

Przykładowy wzór etykiety

