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Warszawa, dnia 8 marca 2019 roku 

 

REGULAMIN PROMOCJI PERGAMIN DLA „ZAFIRMOWANI.PL” 

 

 

1.      Niniejszy Regulamin promocji dla „Zafirmowani.pl” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady 

udziału w opisanej niżej promocji (dalej jako „Promocja”) na wdrożenie płatnej wersji systemu 

do automatyzacji pracy z umowami i podpisywania ich online o nazwie Pergamin (dalej jako 

„Pergamin”), do którego dostęp można uzyskać poprzez stronę internetową https://pergam.in. 

2.      Organizatorem Promocji jest Pergamin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskich 

181B (Brain Embassy), 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705701, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której 

nadano NIP: 701-077-82-71 o kapitale zakładowym w wysokości 12.000 złotych (dalej 

„Spółka”). 

3.      Spółka jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji 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 uczestników Promocji 

będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w 

informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, określonych w 

szczególności w polityce prywatności udostępnionej na stronie internetowej Spółki 

(https://pergam.in/polityka-prywatnosci-pergamin). 

4.      Uczestnikiem Promocji (dalej jako „Uczestnik”) może być jedynie klient Alior Bank SA z 

siedzibą w Warszawie lub zarejestrowany użytkownik portalu zafirmowani.pl (dalej jako 

„Portal”). 

5.      Ponadto, Uczestnik powinien być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 z póżn. zm.). 

6.      W ramach Promocji Uczestnik otrzyma 20% rabatu na wdrożenie Pergaminu. Promocja nie 

obejmuje opłat abonamentowych (subskrypcji). 

7.      Cena wdrożenia i cena subskrypcji ustalana jest indywidualnie, w szczególności na podstawie 

kryteriów opisanych w zakładce „Oferta” na stronie internetowej Spółki. 

8.      Aby skorzystać z Promocji Uczestnik powinien wypełnić formularz udostępniony w zakładce 

„Oferta” na stronie internetowej Spółki (dalej jako „Formularz”), a w polu  „Dodatkowe 

informacje” wpisać kod promocyjny udostępniony w ofercie znajdującej się na stronie 

internetowej Portalu. Kod promocyjny każdy Uczestnik może wykorzystać jednokrotnie. 

9.      Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Spółkę do celów marketingowych w brzmieniu opublikowanym w zakładce 

„Oferta” na stronie internetowej Spółki. 

https://pergam.in/
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10.   Po otrzymaniu wypełnionego Formularza, Spółka bez zbędnej zwłoki stworzy indywidualną 

ofertę dla Uczestnika (dalej jako „Oferta”). Zakres Oferty i wskazane w niej ceny uzależnione 

są od kryteriów wskazanych w Formularzu i wybranych przez Użytkownika funkcjonalności 

Pergaminu, które mają zostać dla niego wdrożone. Spółka zastrzega możliwość zadania 

Uczestnikowi dodatkowych pytań, w szczególności w zakresie funkcjonalności Pergaminu, 

które mają zostać dla niego wdrożone. 

11.   Promocja rozpoczyna się z dniem opublikowania oferty i Regulaminu na Portalu i trwa do 

odwołania przez Spółkę. 

12.        Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

13.   Uczestnikiem nie może być osoba, która na dzień otrzymania Oferty jest już użytkownikiem 

Pergaminu lub jego byłym użytkownikiem. 

14.  Każda promocja organizowana przez Spółkę jest odrębna i realizowana na podstawie 

odrębnego regulaminu. Promocja i pozostałe promocje nie podlegają łączeniu, chyba że 

regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

15.   W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w szczególności dotyczących 

reklamacji, stosuje się postanowienia „Regulaminu serwisu internetowego Pergamin” 

udostępnionego na stronie internetowej Spółki (https://pergam.in/regulamin-serwisu) oraz 

obowiązujące przepisy prawa. 

16.  Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Portalu. 

17.   Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez wcześniejszego 

ostrzeżenia. 

 

 

 


