
REGULAMIN PROGRAMU "500 ZA POLECENIE" 
 

1. Organizatorem Promocji jest firma Ale Domy Katarzyna Stachurska-Rexha z 
siedzibą we Wrocławiu 53-608, przy ul. Robotniczej 70 J, zwana dalej 
"Organizatorem" lub "Ale Domy". 

2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 
od dnia 25 listopada 2016 roku do dnia 25 listopada 2017 roku. Zakończenie 
promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie 
jej trwania.  

3. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami 
Programu”. 

4. Program polega na poleceniu przez Uczestnika Programu usługi pośrednictwa 
firmy Ale Domy w sprzedaży nieruchomości. Jednocześnie poleceniem osoby, 
która chce sprzedać nieruchomość za pośrednictwem firmy Ale Domy. 

5. Uczestnik programu oświadcza, iż Nowy Klient czyli osoba, której poleca usługę 
pośrednictwa sprzedaży Ale Domy, wyraziła zgodę na przekazanie jej danych 
osobowych w formularzu, zgadza się na przedstawienie oferty Ale Domy oraz 
kontakt telefoniczny doradcy Ale Domy w celu zweryfikowania zgłoszenia. 

6. Aby zostać Uczestnikiem programu należy podczas jego trwania spełnić 
następujące warunki: 
• mieć ukończone 18 lat, 
• polecić Nowemu Klientowi Ale Domy usługę pośrednictwa w sprzedaży, a 

co za tym idzie wysłać prawidłowo uzupełniony formularz znajdujący się na 
stronie www.aledomy.com/500-za-polecenie. 

7. Prawidłowo uzupełniony formularz powinien: 
• zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, telefon Uczestnika Programu, 
• zawierać imię, telefon i e-mail Nowego Klienta Ale Domy, 
• mieć uzupełnione i zaznaczone wszystkie pola wyboru, a szczególnie te, 

dotyczące zapoznania się z ofertą Ale Domy i regulaminem oraz akceptacją 
regulaminu. 

8. Zanim poleci się usługę pośrednictwa w sprzedaży Nowemu Klientowi Ale 
Domy należy: 
• zapoznać się z ofertą pośrednictwa w sprzedaży Ale Domy i regulaminem, 
• zaakceptować regulamin, 
• zaznaczyć obie opcje w formularzu,  
• otrzymać zgodę od Nowego Klienta na przekazanie jego danych w 

formularzu. 
9. Po wysłaniu formularza przez Uczestnika Programu każda ze stron otrzyma 

pocztą elektroniczną e-maila potwierdzającego wysyłkę formularza. I tak: 
• Uczestnik Programu otrzyma e-maila z potwierdzeniem, że formularz został 

wysłany i dostarczony do Ale Domy – Organizatora,  
• Nowy Klient, któremu polecana jest usługa pośrednictwa sprzedaży firmy 

Ale Domy otrzyma e-maila z informacją, że jej znajomy (Uczestnik 



Programu) wysłał do Ale Domy zgłoszenie i informację, że poleca mu się 
usługę pośrednictwa w sprzedaży Ale Domy, 

• Organizator otrzyma e-maila, z uzupełnionym przez Uczestnika Programu 
formularzem. 

10. Promocja dotyczy wszystkich poprawnie wysłanych formularzy znajdujących 
się na stronie www.aledomy.com/500-za-polecenie. 

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest: 
• prawidłowe uzupełnienie i wysłanie formularza, 
• wyrażenie zgody osoby, której poleca się usługę pośrednictwa Ale Domy -

Nowego Klienta - na przedstawienie oferty, a następnie na pośrednictwo w 
sprzedaży nieruchomości,  

• sprzedanie nieruchomości Nowego Klienta za pośrednictwem biura 
nieruchomości Ale Domy – Organizatora. 

12. Nagrody dostępne w Programie wymienione są w ulotce promocyjnej, oraz na 
stronie internetowej www.aledomy.com/500-za-polecenie. I tak: za  polecenie 
każdej osoby, która za pośrednictwem Organizatora sprzeda swoje mieszkanie 
Uczestnik Programu otrzymuje 500 zł.  

13. W myśl obowiązujących przepisów nagroda stanowi dochód i podlega 
opodatkowaniu przez Uczestnika Programu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody. Zmiana nagrody może 
nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach i w porozumieniu z Uczestnikiem 
Programu. 

15. Uczestnik Programu spełniający warunki otrzymania nagrody pozyskuje prawo 
do otrzymania kolejnej nagrody i uczestniczenia w nieograniczonej liczbie 
Promocji. Jedna sprzedana nieruchomość przez Ale Domy, dzięki poleceniu 
Uczestnika Programu to jedna nagroda. 

16. Promocja zostanie rozliczona w terminie do 14 dni od daty sprzedaży 
nieruchomości. 

17. Nagroda zostanie wydana po uprzednio ustalonej formie jej wydania z 
Uczestnikiem Programu - laureatem nagrody. 

18. Promocja może łączyć się z innymi promocjami. 
19. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „500 
za polecenie” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). 

20. Uczestnikowi Programu oraz Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do 
dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo 
żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w 
związku z niniejszym Programem. 

21. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację postanowień powyższego 
Regulaminu. 
 


