
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Bezpłatna pomoc w rejestracji BDO dla nowych klientów” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Bezpłatna pomoc w rejestracji BDO dla nowych 

klientów” (dalej „Promocja”) jest „TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A. z siedzibą: ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177775, o kapitale zakładowym: 

2.500.000,00 zł, NIP 955-20-81-024, nr BDO 000001922 (dalej „TDE” lub 

„Organizator”). 

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prawa handlowego 

zawierających umowę o przejęciu i wykonywaniu obowiązków wprowadzającego w 

zakresie odzysku i recyklingu odpadów za pośrednictwem formularza udostępnionego 

na stronie www.tomoo.pl, zwanych dalej Klientem. 

3. Niniejsza Promocja nie jest skierowana do: 

a) osób będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora 

b) członków rodzin osób wskazanych w lit. a) (wstępni, zstępni, małżonkowie, 

rodzeństwo) 

c) podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2, które zawarły kiedykolwiek przed 

dniem ogłoszenia promocji, umowę z organizatorem w przedmiocie przejęcia i 

wykonywania obowiązków wprowadzającego w jakiejkolwiek formie, 

d) podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2, które z uwagi na wprowadzone ilości 

opakowań w danym roku, przekraczają maksymalne ilości umożliwiające 

złożenie oferty za pośrednictwem kalkulatora dostępnego na stronie 

www.tomoo.pl. 

4. Promocja prowadzona jest w dniach od 1.01.2020 r. do 31.10.2020 r. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie umowy za pośrednictwem 

formularza udostępnionego na stronie www.tomoo.pl oraz dokonanie płatności 

wynagrodzenia na rzecz Organizatora w pełnej wysokości. 

6.  Po spełnieniu warunków promocji określonych w § 1 ust. 5, Organizator w terminie 10 

dni roboczych, udostępni nieodpłatnie materiały informacyjne, wspomagające 

samodzielne złożenie przez Klienta wniosku o rejestrację w BDO (dalej „Usługa 

promocyjna”). 

7. Usługa promocyjna nie obejmuje administracyjnej opłaty rejestrowej, która obciążają 

klienta w następujących wysokościach, dla mikroprzedsiębiorców - 100 zł, 

 a dla pozostałych przedsiębiorców - 300 zł. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazane przez Klienta informacje  

i dane, które stanowiły podstawę do wykonania Usługi promocyjnej, a także nie ponosi  
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odpowiedzialności za działania organów administracyjnych związanych z rejestracją  

w BDO, nieprawidłowe wykorzystanie Materiałów czy wadliwe sporządzenie 

materiałów spowodowane błędnymi informacjami przekazanymi przez Klienta. 

9. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków promocji, Organizator 

uprawniony będzie do żądania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi 

promocyjnej w pełnej wysokości tj. kwoty 299 złotych netto. 

 

§ 2 

Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów (dalej „Dane”) jest 

Organizator. Informacja nt. przetwarzania danych Klientów zawarte  

są w Dziale VI Ogólnych Warunków Umów dot. przejęcia i wykonywania obowiązków 

wprowadzającego w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, opublikowanych na 

stronie www.tomoo.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów określonych  

w Regulaminie Promocji. w każdym czasie. 

3. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej www.tomoo.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  treści  niniejszego regulaminu. Zmiany 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tomoo.pl.  

5. Zawarcie umowy w sposób opisany w § 1 ust. 5, oznacza jednocześnie akceptację 

niniejszego Regulaminu Promocji oraz wszelkich jego zmian ogłoszonych zgodnie z § 2 

ust. 4 powyżej. 

6. W sprawach  nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują  

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
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