
REGULAMIN KAMPANII „AKCJA NOWOROCZNA 2023” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Kampanii „AKCJA NOWOROCZNA 2023” (dalej: „Regulamin”) określa zasady przyznawania 

świadczenia pieniężnego (dalej: Premia) za świadczenie usług na rzecz Organizatorów i udział w 

inwentaryzacjach poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej w określonym terminie. 

 

2. Kampania rozpoczyna się 29.11.2022 r. i trwa do 28.02.2023 r. 

 

3. Organizatorem Kampanii jest INVENT2GO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 

we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 195, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000928683, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- 

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8943175415, oraz Invent Sp. z 

o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gajowickiej 195, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314408, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1010003124, kapitał zakładowy 

50.000 zł (dalej zwani łącznie „Organizatorami” lub każdy z osobna „Organizatorem”). 

 

4. Organizatorzy są administratorami danych osobowych Osób uprawnionych w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). Dane osobowe Osób uprawnionych będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wypłaty 

wynagrodzeń osób uczestniczących w Kampanii „AKCJA NOWOROCZNA 2023”. 

 

5. Kampania jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatorów, jak również na stronie internetowej 

www.invent.ag. 

 

§ 2.Zasady i warunki uczestnictwa w Kampanii 

 

1. Osobą uprawnioną do udziału w Kampanii (dalej: Uczestnik) jest każda pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni poniższe wymagania: 

 

a. zawarła z Organizatorem umowę cywilnoprawą i na jej podstawie świadczy usługi 

inwentaryzacyjne (liczenie towarów) lub inne usługi związane z obsługą inwentaryzacji poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej  w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r., zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa polskiego,  

 

b. nie narusza postanowień umowy cywilnoprawnej zawartej z Organizatorem ani nie zachodzą 

przesłanki do rozwiązania tej umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,  

 

c. wykonuje ww. usługi z poszanowaniem przepisów prawa obowiązujących na terytorium 

państwa, w którym świadczone są te usługi (w tym przepisy krajów związkowych), w 

szczególności respektuje wszystkie bieżące obostrzenia dot. sytuacji epidemicznej, mające na 

celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, 

http://www.invent.ag/


d. spełnia wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do pracy lub świadczenia ww. usług 

wynikające z przepisów prawa obowiązujących na terytorium państwa (w szczególności z 

przepisów krajów związkowych), w którym świadczone są ww. usługi, dotyczące obostrzeń 

wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 

 

2. Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w razie powzięcia podejrzenia naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w razie 

wprowadzenia Organizatora w błąd lub próby nieuczciwego wpływania na prawo uczestnictwa w 

Kampanii. 

 

§ 3. Premia 

1. Uczestnik spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie nabywa (dodatkowo do 

wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zawartej umowy cywilnoprawnej) prawo do 

świadczenia pieniężnego (dalej: Premia) w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto za każdy dzień 

inwentaryzacyjny w okresie od 01.01.2023 do 28.02.2023, w którym Uczestnik świadczył usługi 

zgodnie z umową cywilnoprawną zawartą z Organizatorem. Przykładowo: 

Osoba wykonująca usługi inwentaryzacyjne (liczenie towaru) otrzyma wynagrodzenie wynoszące 245 

zł netto oraz premię w wysokości 50 zł netto, czyli łącznie kwotę 295 zł netto.  

 

2. Dniem inwentaryzacyjnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest dzień kalendarzowy, w którym 

osoba uprawniona bierze udział w co najmniej jednej inwentaryzacji na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z Organizatorem i wykonuje usługi inwentaryzacyjne w lokalizacjach 

wskazanych przez Organizatora. W ciągu jednego dnia inwentaryzacyjnego można uczestniczyć w 

więcej niż jednej inwentaryzacji.  

 

3. Premia naliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych i wypłacana zgodnie z umową 

cywilnoprawną zawartą z Organizatorem wraz z należnym wynagrodzeniem na rachunek bankowy 

wskazany w tej umowie. 

 

4. W przypadku naruszenia postanowień umowy cywilnoprawnej zawartej z Organizatorem lub 

„Regulaminu świadczenia usług inwentaryzacyjnych” umieszczonego na stronie rekrutacja.invent.ag, 

Uczestnik nie nabywa lub traci prawo do Premii, o której mowa w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 4. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator Konkursu. Możesz 

skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną swojej prywatności wysyłając email na 

adres daneosobowe@invent.ag. 

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w Kampanii 

„AKCJA NOWOROCZNA 2023”. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszych 

prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celu przeprowadzenia Kampanii Akcja 

Noworoczna, do wewnętrznych celów administracyjnych, wymiany informacji w naszej grupie 

przedsiębiorców, promocji i budowanie naszego wizerunku w mediach i mediach społecznościowych 

oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 



3. Wyznaczyliśmy Damiana Klimasa na Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem e-mail: iod@invent.ag oraz korespondencyjnym na adres naszej siedziby. 

4. Twoje dane osobowe możemy ujawnić: 

a. naszym kontrahentom i klientom w zakresie w jakim niezbędne będzie pozyskanie informacji 

o wykonywaniu przez Ciebie zawartej umowy; 

b. podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi wsparcia biznesu, takie jak usługi kadrowe i 

księgowe, usługi prawne i doradcze, usługi serwisu sprzętu elektronicznego, usługi 

transportowe, kurierskie i pocztowe, usługi finansowe i ubezpieczeniowe;  

c. dostawcom usług i systemów informatycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia 

działalności oraz dostawcom innych systemów informatycznych, do których możesz uzyskać 

dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy;  

d. podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. 

5. Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli 

będziemy planowali przekazać Twoje dane poza obszar EOG, poinformujemy Cię o tym. 

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub 

przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez określony w przepisach prawa 

podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i 

księgowej. 

7. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych;              

b. żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;                   

c. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;  

d. w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy - 

o ile dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego; 

e. jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu - jest dobrowolne, ale konieczne aby wziąć udział w 

Kampanii „AKCJA NOWOROCZNA 2023”. 

9. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych, aby podejmować decyzje w sposób 

zautomatyzowany lub profilować Cię. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. 



2. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  ww.invent.ag. 

 

3. Wynagrodzenie jednostkowe za udział w Kampanii „AKCJA NOWOROCZNA 2023”, podlega 

opodatkowaniu -podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 1128 ). 

 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Kampanii 

poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie www.invent.ag. Zmiany wchodzą w życie w 

ciągu 3 dni od ich ogłoszenia. 

 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2022. 


