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REGULAMIN PROGRAMU „MARKSLÖJD DLA ARCHITEKTÓW” 

 

§ 1 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1. Regulamin określa warunki oraz zasady akcji prowadzonej pod nazwą „MARKSLÖJD DLA 

ARCHITEKTÓW” (dalej: „Program Dla Architektów”). 

2. Organizatorem akcji jest Markslojd Sp. z o.o. z siedzibą  w Dąbrowie, ul. Batorowska 24, wpisaną do  

Rejestru  Przedsiębiorców  KRS  w  Sądzie  Rejonowym  Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000038770,  NIP 782-11-56-681. 

3. Przystąpienie do Programu dla Architektów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2 

UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikiem Programu dla Architektów może być wyłącznie osoba zajmująca się zawodowo 

architekturą wnętrz (a także m.in. projektowaniem, dekorowaniem, home stagingiem). Organizator 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji o firmie, której właścicielem lub pracownikiem jest 

osoba zgłaszająca chęć udziału w Programie dla Architektów, na podstawie nr REGON wymaganego 

w formularzu rejestracyjnym. 

2. Udział w Programie dla Architektów jest całkowicie dobrowolny. 

 

§ 3 

MIEJSCE, CZAS TRWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU 

 

1. Program dla Architektów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Program dla Architektów rozpoczyna się z dniem 01.01.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo 

do odwołania lub zawieszenia Programu dla Architektów w każdym czasie, bez podania przyczyny, 

po uprzednim zamieszczeniu na 7 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem, 

informacji na stronie internetowej http://markslojd.prowly.com 

3. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie i obsługę Programu dla Architektów jest 

Markslojd Sp. z o.o. z siedzibą  w Dąbrowie, ul. Batorowska 24, wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców  

KRS  w  Sądzie  Rejonowym  Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000038770,  NIP 782-11-56-681. 

4. Warunkiem udziału w Programie dla Architektów jest dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem 

formularza rejestracji znajdującego się na stronie: https://4public.pl/rejestracja-architektow/. 

Prawidłowe zgłoszenie do Programu dla Architektów wymaga wypełnienia pól formularza 

oznaczonych jako obowiązkowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie 
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dotarły do niego z przyczyn niezależnych, związanych z opóźnieniem, utratą lub przerwaniem 

połączenia, błędami przesyłania informacji lub innymi problemami natury elektronicznej. 

5. Po wypełnieniu formularza Uczestnik otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia: 

• w wiadomości potwierdzającej rejestrację, która wyświetla się na stronie 

https://4public.pl/rejestracja-architektow/, 

• w wiadomości mailowej wysyłanej automatycznie na podany w formularzu adres e-mail. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu informacji i podjęcia 

ostatecznej decyzji o uczestnictwie w Programie dla Architektów. 

 

§ 4 

KORZYŚCI DLA ARCHITEKTÓW 

 

1. Po dokonaniu zgłoszenia do Programu dla Architektów Uczestnik: 

• Otrzymuje szczegółowe informacje o bibliotece plików 3d z produktami marki Markslöjd w 

serwisie http://archiup.com, 

• Zostaje dołączony do listy osób otrzymujących informacje o nowościach produktowych oraz 

dedykowane zaproszenia na warsztaty i szkolenia produktowe organizowane lub 

współorganizowane przez Markslöjd Polska. Informacje są przekazywane za pośrednictwem 

podanych w formularzu danych kontaktowych - adresu e-mail oraz numeru telefonu, 

• Otrzymuje szczegółowe informacje o systemie bonusów finansowych, które mogą być 

przyznane za zgłaszanie produktów marki Markslöjd wykorzystywanych w inwestycjach. 

Informacje o zasadach przyznawania bonusów finansowych zostaną indywidualnie 

przekazane Uczestnikom przez pracowników Markslöjd Polska. 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Markslojd Sp. z o.o. z siedzibą  w Dąbrowie, ul. 

Batorowska 24, wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców  KRS  w  Sądzie  Rejonowym  Poznań Nowe 

Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038770,  NIP 782-11-56-681. 

2. Administrator przetwarza dane na podstawie zawieranej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie 

danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Programie dla Architektów. Innymi 

odbiorcami danych, w zależności od potrzeb administratora, mogą być podmioty świadczące usługi 

księgowe, prawne, marketingowe oraz public relations, ubezpieczeniowe, a także podmioty 

świadczące usługi obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora. 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez 5 lat od rozwiązania umowy, do 

końca roku kalendarzowego albo do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń. 

3. Uczestnik prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
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na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, a także prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki błędnych lub 

nieprawdziwych danych podanych Organizatorowi przez Uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Uczestnika 

na skutek błędnej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nadużyć ze strony Uczestnika lub prób obejścia 

Regulaminu, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z uczestnictwa w Programie dla 

Architektów. 

 

§ 7 

REKLAMACJE 

 

1. Uczestnik, który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Programie dla Architektów 

zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Organizatora reklamację. Pisemna reklamacja powinna 

przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem 

„Program dla Architektów”. 

2. Reklamacja powinna być wniesiona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia naruszenia 

oraz powinna zawierać dokładne dane personalne odpowiednio Uczestnika oraz przyczyny złożenia 

reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione 

warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na 7 dni przed wejściem w życie 

zmienionego Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne przepisy prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w postaci hiperłącza (link do pliku) na stronie 

http://markslojd.prowly.com. 

 

http://markslojd.prowly.com/

