REGULAMIN PRZYZNAWANIA PREMII 2019
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin Przyznawania Premii 2019 (dalej: „Regulamin”) określa zasady przyznawania
dodatkowego wynagrodzenia w formie premii pieniężnej (dalej „Premia”) za świadczenie
usług inwentaryzacyjnych poza granica Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Organizatorem akcji jest Invent Europe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Gajowickiej 195, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000697862, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8943115011 i kapitale
zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 50.000 złotych (dalej „Organizator”).
3. Organizator jest administratorem 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 Organizatora w celu przyznania i wypłaty Premii.
4. Osoby uprawnione zgodnie z Regulaminem mogą otrzymać tylko jedną Premię na
podstawie Regulaminu.
6. Akcja rozpoczyna się 02.01.2019 r. i trwa do dnia 31.01.2019 r.
Zasady uczestnictwa i przyznawania Premii
§ 2.
1. Osobą uprawnioną do otrzymania Premii może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a ponadto zgłosiła swój udział w
niniejszej akcji poprzez zapisanie się na inwentaryzację zagraniczną za pomocą Portalu
Invent w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 6, a ponadto spełnia warunki określone w ust.
2 poniżej.
2. Premie przyznawane są według następujących zasad:
a) Osobą uprawnioną jest osoba fizyczna, która kiedykolwiek współpracowała z
Organizatorem lub z podmiotem powiązanym z Organizatorem (tj. Invent Sp. z o.o.,
Invent EU Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu) na podstawie umowy cywilnoprawnej i
świadczyła usługi inwentaryzacyjne wykonując czynności osoby Liczącej lub dodatkowo
kierowcy bądź tłumacza, a ponadto w okresie od 2.01 2019 r. do 31.01.2019 r. zapisze się
i weźmie udział w co najmniej 15 inwentaryzacjach za granicą na rzecz Organizatora na
podstawie umowy o świadczenie usług inwentaryzacyjnych zawartej z Organizatorem;
b) Osobą uprawnioną jest osoba fizyczna, która kiedykolwiek współpracowała z
Organizatorem lub podmiotem powiązanym z Organizatorem (tj. Invent Sp. z o.o., Invent
EU Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu) na podstawie umowy cywilnoprawnej i świadczyła
usługi inwentaryzacyjne wykonując czynności Koordynatora, a ponadto w okresie od 2.01
2019 r. do 31.01.2019 r. zapisze się i weźmie udział w co najmniej 15 inwentaryzacjach
za granicą na rzecz Organizatora na podstawie umowy o świadczenie usług
inwentaryzacyjnych zawartej z Organizatorem;
c) Osobą uprawnioną jest osoba fizyczna, która kiedykolwiek współpracowała z
Organizatorem lub podmiotem powiązanym z nim (tj. Invent Sp. z o.o., Invent EU Sp. z
o.o. z siedziba we Wrocławiu) na podstawie umowy cywilnoprawnej i świadczyła usługi

inwentaryzacyjne wykonując czynności kierownicze, a ponadto w okresie od 2.01 2019 r.
do 31.01.2019 r. zapisze się i weźmie udział w co najmniej 15 inwentaryzacjach za granicą
na rzecz Organizatora na podstawie umowy o świadczenie usług inwentaryzacyjnych
zawartej z Organizatorem;
d) Osobą uprawnioną jest osoba fizyczna, która nigdy nie współpracowała z
Organizatorem lub podmiotem powiązanym z Organizatorem (tj. Invent Sp. z o.o., Invent
EU Sp. z o.o.) na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej i nie świadczyła usług
inwentaryzacyjnych na rzecz Organizatora lub podmiotu powiązanego z Organizatorem,
ale w okresie od 2.01 2019 do 31.01.2019 r. zapisze się i weźmie udział w co najmniej 15
inwentaryzacjach za granicą na podstawie umowy o świadczenie usług inwentaryzacyjnych
zawartej z Organizatorem.
3. Wysokość przyznawanej Premii:
a) dla Osoby uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a) – kwota 500 zł netto,
b) dla Osoby uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) – kwota 650 zł netto,
c) dla Osoby uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) – kwota 1000 zł netto,
d) dla Osoby uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. d) – kwota 300 zł netto.
4. Przyznane Premie zostaną wypłacone Osobom uprawnionym na numer rachunku
bankowego wskazany w umowie o świadczenie usług inwentaryzacyjnych zawartej z
Organizatorem, w terminie do 28.02.2019 r.
Postanowienia końcowe
§ 3.
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się obowiązujące
przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny.
3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.invent.ag.
4. Otrzymana przez Osobę uprawnioną Premia 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. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późń.
zm).

