Regulamin promocji: 10% rabatu na pozyskanie Kindergeld!
1. Organizatorem Promocji jest:
CUF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym
Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000303597, NIP: 9721176202, Regon: 300803988 – zwany dalej CUF lub
Organizatorem.
2. Promocja: 10% rabatu na pozyskanie Kindergeld! – zwana jest dalej Promocją. A niniejszy dokument zwany jest dalej Regulaminem.
3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. A osoba, która spełni wszelkie wskazane w Regulaminie wytyczne i weźmie udział w Promocji – zwana jest dalej
Uczestnikiem Promocji.
5. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 01.09.2017 do wyczerpania ulotek uprawniających do udziału w promocji lub
do odwołania, które w razie zaistnienia – zostanie umieszczone w niniejszym załączniku w ostatnim punkcie (w takim przypadku Regulamin będzie widoczny na stronie
internetowej CUF przez 3 kolejne miesiące od momentu odwołania Promocji).
6. Niniejsza Promocja jest realizowana na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
7. Promocja kierowana jest do: pełnoletnich osób fizycznych, które podpiszą umowę (zw. dalej Umową) na ubieganie się w ich imieniu przez CUF o przyznanie kwot z
zasiłku rodzinnego Kindergeld, o ile osoby te spełnią pozostałe poniższe kryteria.
8. Osoba, która chce być Uczestnikiem Promocji – musi podpisać z CUF umowę na ubieganie się o przyznanie kwot z zasiłku rodzinnego Kindergeld (ubieganie się o
pozyskanie kwot z zasiłku rodzinnego Kindergeld zw. jest dalej Usługą). Usługa standardowo jest płatna w postaci prowizji procentowej 12% netto, dlatego przedmiotem
promocji jest udzielenie: rabatu 10% od tejże prowizji procentowej. Prowizja procentowa za Usługę po udzieleniu rabatu wyniesie 10,8% netto – nie może być jednak
niższa niż 89 euro netto naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy.
9. Aby prowizja została przyznana, Uczestnik Promocji musi:
9.1. mieć przyznany Rabat 10% na Umowie, w miejscu do tego wyznaczonym w paragrafie 6 (wpisanie rabatu odbywa się poprzez umieszczenie tamże
informacji w postaci „10%”).
9.2. i/lub załączyć ulotkę mówiącą o Promocji, z czego Uczestnik Promocji załącza ją Organizatorowi przy pierwszym zgłoszeniu swoich dokumentów
składanych do Organizatora na Usługę.
10. Promocją w postaci 10% nie są objęte:
a. usługi płatne z góry;
b. prowizje minimalne - czyli rabat jest tylko od prowizji procentowej;
c. usługi dodatkowe, które są wymienione w Umowie jako wymagające płatności dodatkowej;
d. usługi pozyskania podatku z zagranicy z Holandii czy innych krajów oraz usługi pozyskania zasiłków rodzinnych z innych krajów oraz usługi pozyskania
zasiłku Zorgtoeslag z Holandii.
11. By uczestniczyć w Promocji trzeba otrzymać ulotkę, która zawiera informacje o możliwości otrzymania rabatu 10% i trzeba tę ulotkę przedłożyć Organizatorowi
bezpośrednio lub za pośrednictwem tzw. Partnerów (czyli placówek partnerskich, które przekazują Organizatorowi dokumenty Uczestnika Promocji, a które to placówki
znajdują się na mapie Organizatora pod adresem: http://cuf-podatki.pl/dane-kontaktowe/).
12. Uczestnik Promocji, podpisując Umowę, zgadza się z zapisami w niej zawartymi.
13. Uczestnik Promocji musi przekazać CUF drogą pocztową, za pośrednictwem Partnerów lub osobiście wszelkie niezbędne dokumenty i załączniki potrzebne do
przeprowadzenia Usługi. Uczestnik Promocji powinien podać CUF wszelkie niezbędne informacje potrzebne do wykonania Usługi. Uczestnik Promocji powinien podpisać
CUF wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania Usługi. O rodzaju dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania Usługi Uczestnik Promocji zostanie
poinformowany przez przedstawiciela CUF osobiście lub telefonicznie, lub na piśmie, lub mailem lub sms. Możliwość ubiegania się o przedmiot Usługi jest oceniana przez
Organizatora po zapoznaniu się z odpowiednim kompletem dokumentów przedłożonych Organizatorowi przez Uczestnika Promocji. Jeśli realizacja Usługi nie będzie
możliwa, nie będzie możliwe też uczestniczenie w Promocji.
14. By uczestniczyć w Promocji, trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie przez CUF swoich danych osobowych na Umowie. Uczestnik Promocji, wyrażając niniejszą zgodę,
przyjmuje do wiadomości, że CUF jest administratorem jego danych osobowych oraz że będą one przechowywane i przetwarzane na podstawie niniejszej zgody w
siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie. Udostępnianie danych przez Uczestnik Promocji jest dobrowolne. Dane osobowe
Uczestnika Promocji przetwarzane będą przez CUF w celu przeprowadzania Usługi z uwzględnieniem warunków Promocji i w związku z wykonywaniem postanowienia
niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnikowi Promocji
przysługuje prawo do wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
15. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Promocji warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niepodjęcia
realizacji usługi rozliczenia podatku za pracę za granicą oraz rozliczenia polskiego PIT na rzecz Uczestnika Promocji, na zasadach określonych dla Promocji lub nawet w
ogóle.
16. Moment pobrania prowizji:
Prowizja procentowa za Usługę, o której mowa w niniejszym Regulaminie, pobierana jest od Uczestnika Promocji zgodnie z zapisami Umowy.
17. Organizator odpowiada prawnie tylko za własne działania, które wykonuje (nie odpowiada za działania Partnerów). Oznacza to, że jeżeli Partner nie przekaże CUF
informacji umożliwiających uczestnictwo w Promocji Uczestnikowi Promocji, CUF nie ponosi za to odpowiedzialności, a Uczestnik Promocji nie zostanie do Promocji
dopuszczony.
18. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
19. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych wymaganych do Usługi uniemożliwia udział w Promocji.
20. W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnika Promocji, Uczestnik Promocji jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym CUF. CUF nie ponosi
odpowiedzialności za zmianę danych uniemożliwiającą przeprowadzenie usługi zwrotu podatku na zasadach określonych dla Promocji.
21. Umowa podpisana przez CUF i Uczestnika Promocji oraz niniejszy Regulamin są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
Pozostałe materiały reklamowe (w tym maile, sms) mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. Pełna treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie
internetowej WWW.cuf-podatki.pl w zakładce „Jak to działa”.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, z 5-dniowym uprzedzeniem, w tym do
zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Promocji z czasu jej
trwania, lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
24. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby CUF przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później
niż w terminie do 2 miesięcy od momentu ustania Promocji (decyduje data wpływu reklamacji do CUF). Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą
rozpatrywane.
25. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie
powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
26. Decyzje CUF w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
27. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

