
 

Regulamin promocji "Polecam NaviGate" 
 

I. DEFINICJE 

USŁUGODAWCA, WŁAŚCICIEL SKLEPU, ORGANIZATOR PROMOCJI – spółka NaviGate Sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, 
REGON: 361027568.  

KLIENT - przedsiębiorca, podmiot nie będący konsumentem, który dokonał zakupu 
Geoinstrumentów lub Wybranego Produktu BSP w  firmie NaviGate sp. z o.o. także za 
pośrednictwem Sklepu.    

PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w 
art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową. 

KONSUMENT – Kupujący w rozumieniu definicji z art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 
r. poz. 121), tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową.   

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży dotycząca Produktu Spectra Geospatial lub 
Wybranego Produktu BSP w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121), 
zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, również przy wykorzystaniu środków 
porozumiewania się na odległość.   

GEOSKLEP, SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.navigate.pl, za 
pośrednictwem którego może dokonać zakupu, którego właścicielem jest Organizator 
Promocji.  

UCZESTNIK PROMOCJI – Klient,  który dokonał zakupu Geoinstrumentu lub Wybranego 
Produktu BSP w firmie NaviGate sp. z o.o. w okresie 6 lat przed datą rozpoczęcia promocji, 
spełniający warunki udziału w Promocji opisane w niniejszym Regulaminie lub w przypadku 
Nowych Klientów - Nowi Klienci, który dokonają zakupy oraz zapłaty w trakcie trwanie 
Promocji oraz zarejestrują się jako Uczestnik, wyrażą zgodę na bezpłatną subskrypcję 
newslettera i otrzymywanie informacji handlowych na podany numer telefonu.  

PROMOCJA – Promocja pn. "Polecam NaviGate" opisana w niniejszym Regulaminie, 
przeznaczona wyłącznie dla Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących konsumentem.   

REGULAMIN SKLEPU – regulamin korzystania ze Sklepu internetowego pn. GeoSklep 
prowadzonego pod adresem http://sklep.navigate.pl, zawierający wytyczne zawarte w art. 8 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 
1422).   

REGULAMIN PROMOCJI – niniejszy Regulamin określający zasady działania Promocji pn. 
„Polecam NaviGate”   



NOWY KLIENT – klient, który po raz pierwszy dokonuje zakupu Geoinstrumentu lub 
Wybranego Produktu BSP w firmie NaviGate sp. z o.o. w tym także za pośrednictwem Sklepu 
z polecenia innego Klienta, będącego Uczestnikiem Promocji.   

NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości wskazanej w rozdz. IV. Warunki wypłaty nagrody,  
wypłacana Uczestnikowi Promocji w przypadku dokonania transakcji kupna Geoinstrumentu  
lub Wybranego Produktu BSP spełniająca warunki opisane w niniejszym regulaminie przez 
nowego klienta, który dokonał ww. transakcji za skutek polecenia Uczestnika Promocji.   

GEOINSTRUMENTY – samodzielne urządzenie marki Spectra Geospatial (lub Nikon/Ashtech) 
lub Carlson lub zestaw produktów, w skład którego wchodzi/ło chociażby jedno urządzenie 
marki Spectra Geospatial (d. Spectra Precision) lub Carlson.    

WYBRANY PRODUKT BSP – przynajmniej jedno z następujących urządzeń: DJI Phantom 4 
RTK z oprogramowaniem fotogrametrycznym, DJI Matrice 200, DJI Matrice 210, DJI Matrice 
210 RTK, DJI Matrice 300 RTK, DJI Matrice 600 Pro, kamery MicaSense, FlyTech Birdie, 
ATMOS Marlyn.  

NEWSLETTER – internetowy, bezpłatny biuletyn rozsyłany do prenumeratorów za pomocą 
poczty elektronicznej.   

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-
415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 
0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568, adres e-mail: biuro@navigate.pl  
telefon: 12 200-22-28. 

2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Przedsiębiorców, nie jest przeznaczona dla 
Konsumentów. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników Promocji oraz 
Klientów, którzy spełniają warunki udziału opisane w niniejszym Regulaminie. 

3. Regulamin Promocji określa zasady Promocji, uczestnictwa w Promocji oraz przyznawania 
nagród za udział w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Promocja pn. „Polecam NaviGate” obowiązuje w terminie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r., 
przy czym Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Promocji. W 
wyjątkowych sytuacjach Promocja może ulec skróceniu, o czym Użytkownicy zostaną 
poinformowani poprzez publikację na stronie navigate.pl w dziale Aktualności z 3-dniowym 
wyprzedzeniem informacji odnośnie zakończenia wcześniejszego Promocji. W przypadku 
skrócenia terminu promocji nie ma ono wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika Promocji 
przed terminem zakończenia Promocji. 

 

III. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, ze w celu pełnego korzystania z Promocji, 
Uczestnik w trakcie procesu rejestracji podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego 
obowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych 
Uczestnika Organizatorowi Promocji jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak 
rejestrację konta. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 



z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE („RODO”). Administratorem danych jest firma NaviGate sp. z o.o. Uczestnikowi 
przysługuje prawo wglądu we własne dane oraz dokonywanie ich poprawy. Klient będący 
właścicielem danych ma również prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych i żądać ich usunięcia, W tym celu należy przesłać pisemną informację drogą 
mailową na adres: biuro@navigate.pl. 

2. Organizator promocji informuje celem prawidłowej realizacji promocji oraz do celów 
promocji własnej oraz marketingu usług Usługodawcy ww. dane będą przetwarzane 
zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(„RODO”). Administratorem danych jest firma NaviGate sp. z o.o. Uczestnikowi przysługuje 
prawo wglądu we własne dane oraz dokonywanie ich poprawy. Uczestnik będący właścicielem 
danych ma również prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych i żądać ich usunięcia, W tym celu należy przesłać pisemną informację na adres: 
biuro@navigate.pl 

3. Organizator promocji może przesyłać Uczestnikowi na podane przez nich adresy e-mail oraz 
numery telefonów, informacje handlowe i marketingowe na temat towarów i usług 
oferowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące (newsletter, marketing 
SMS), pod jednak warunkiem, że Uczestnik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. 
Użytkownik może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć. Obu Stronom przysługuje prawo do 
rozwiązania umowy na newsletter oraz marketing SMS ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy 
regulujące kwestie spraw konsumenckich mają odpowiednie zastosowanie w kwestii umowy 
na newsletter. 

4. Uczestnik – właściciel danych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych (Organizator 
promocji) może, z zachowaniem przepisów prawa, powierzyć przetwarzanie danych osobowych 
podmiotowi zewnętrznemu, jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego 
wykonania zawartej umowy i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej 
umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator zapewnia, że 
wszelkie dane osobowe są szyfrowane i nawet ich przechwycenie nie pozwala na swobodne 
odczytanie danych przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony 
prywatności należy kierować na adres e-mail: sklep@navigate.pl. Akceptując niniejszy 
Regulamin Uczestnik - właściciel danych osobowych zgadza się również na przekazywanie 
danych osobowych, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz środków 
ochrony, do innych podmiotów zewnętrznych, z którymi Organizator nawiąże współpracę na 
zasadach partnerstwa, w tym przekazywania danych platformie zewnętrznej, która służy do 
wysyłki zautomatyzowanych wiadomości e-mail i SMS.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Do Promocji mogą przystąpić Klienci (dalej Uczestnicy Promocji), którzy w okresie trwania 
Promocji spełniają łącznie następujące warunki, tj. spełniają kolejno następujące warunki i 
czynności we wskazanej kolejności: 
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a) w okresie 6 lat przed datą rozpoczęcia Promocji zakupili Geoinstrument lub Wybrany Produkt 
BSP w firmie NaviGate sp.  z o.o. lub w przypadku Nowych Klientów – dokonali zakupy oraz 
zapłaty w okresie trwania Promocji; 

b) należy wejść na stronę: sklep.navigate.pl/polecam; 

c) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (rejestracja w Promocji), w którym należy podać: 
Imię i nazwisko Uczestnika Promocji, nazwę firmy, NIP, e-mail, telefon, adres, kod pocztowy. 
Prawidłowo wypełniony formularz  musi zawierać dodatkowo: akceptację regulaminu „Polecam 
NaviGate”, zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora 
Promocji, zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych (newslettera) przez Organizatora 
Promocji, zgodę na przesyłanie na podany numer telefonu informacji handlowych drogą 
elektroniczną; 

d) polecić innemu podmiotowi trzeciemu – Klientowi: Geoinstrument lub Wybrany Produkt BSP 
oferowany przez firmę NaviGate sp. z o.o. wraz z przekazaniem temu podmiotowi informacji na 
temat dokonanej przez Uczestnika Promocji transakcji zakupu produktów Geoinstrumentu lub 
Wybranego Produktu BSP w postaci nr faktury VAT lub numeru seryjnego produktu 
Geoinstrumentu lub Wybranego Produktu BSP. 

2. Każdy Uczestnik Promocji może zarejestrować się w Promocji tylko raz. 

3. Nowy Klient składając zamówienie wpisuje dane Uczestnika Promocji tj. imię, nazwisko, firmę 
i dane kontaktowe firmy, oraz nr faktury zakupu Geoinstrumentu (lub numeru seryjnego 
Geoinstrumentu) lub Wybranego Produktu BSP (lub numeru seryjnego Wybranego Produktu 
BSP) Uczestnika Promocji (element obowiązkowy) – celem identyfikacji Uczestnika Promocji. 

 

IV. WARUNKI WYPŁATY NAGRODY 

1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki, określone w 
regulaminie otrzyma nagrodę pieniężną, zwaną dalej „Premią”, w wysokości: 

1) 1000 zł – w przypadku dokonania jednorazowego polecenia, skutkującego zakupem 
Geoinstrumentów lub Wybranych Produktów BSP za kwotę równa lub wyższa niż 40 000,00 
zł brutto 

2) 750 zł - w przypadku dokonania jednorazowego polecenia, skutkującego zakupem 
Geoinstrumentów lub Wybranych Produktów BSP za kwotę z przedziału 30 000,00 -39 999,00 
zł brutto 

3) 500 zł - w przypadku dokonania jednorazowego polecenia, skutkującego zakupem 
Geoinstrumentów lub Wybranych Produktów BSP za kwotę z przedziału 20 000,00 – 29 
999,00 zł brutto 

za  pierwszą transakcję dokonaną przez każdego Nowego Klienta poleconego przez Uczestnika 
Promocji, jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki określone w pkt. III oraz Nowy 
Klient: 

a) Dokona zakupu Geoinstrumentów lub Wybranych Produktów BSP za pośrednictwem firmy 
NaviGate sp. z o.o., 

b) Dokona zapłaty wynagrodzenia za zakupiony towar, 



c) Upłynie termin na odstąpienie od umowy przez Nowego klienta i odstąpienie nie nastąpi oraz 
umowa nie zostanie rozwiązana, nie nastąpi zwrot towaru ani anulowanie zamówienia, o którym 
mowa w Regulaminie Sklepu. 

2. Premia, o której mowa w punkcie 1 nie zostanie przyznana i wypłacona, jeśli Nowy Klient nie 
dokona zapłaty za towar w terminie ustalonym lub nastąpi anulowanie zamówienia określone 
w Regulaminie Sklepu. 

 

V. WYPŁATA PREMII. 

1. Premia wskazana w rozdz. IV zostanie wypłacona Uczestnikowi na wskazany w formularzu 
rejestracyjnym rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym ziściły się warunki do wypłaty premii ujęte w rozdz. IV po uprzednim ziszczeniu się 
warunków z rozdz. III. 

2. Organizator poinformuje o należnych Uczestnikom Premiach do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ziściły się warunki do wypłaty premii ujęte w rozdz. IV 
po uprzednim ziszczeniu się warunków z rozdz. III oraz Uczestnik Promocji prześle notę 
księgową na kwotę przysługującą Uczestnikowi. Premia zostanie przekazana na wskazany przez 
Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od wystawienia ww. noty księgowej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Nowego Klienta, rozwiązania umowy 
sprzedaży z Nowym Klientem lub Nowy Klient nie dokona zapłaty w ustalonym przez strony 
terminie, Uczestnik traci prawo do Premii, pomimo ziszczenia się warunków opisanych w rozdz. 
IV. 

 

VI. REKLAMACJE 

1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące Promocji. Zgłoszenia można zgłosić na adres 
e-mail: marketing@navigate.pl  lub w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika 
Promocji oraz Nowego Klienta i transakcji objęte Promocją, czyli minimum: imię i nazwisko, 
adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer faktury Uczestnika, dane Nowego 
klienta poleconego i nr faktury Nowego Klienta. Z treści zgłoszenia powinny również wynikać 
konkretne żądania Uczestnika (reklamującego). 

3. W przypadku braków dotyczących informacji identyfikujących, o których mowa w ustępie 
poprzednim, Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia o ich uzupełnienie przed 
rozpatrzeniem reklamacji wskazując zakres niezbędnych uzupełnień. Dopiero po uzupełnieniu 
zgłoszenia o niezbędne dane rozpoczyna się bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia. 

4. Reklamację rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z tym zastrzeżeniem, 
że termin liczony jest od daty prawidłowo złożonej reklamacji w przypadku uzupełnień. 
Organizator przekaże Uczestnikowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-
mail wskazany przez Uczestnika w formularz rejestracyjnym. 

5. W sytuacji uznania reklamacji za zasadną, kwoty przysługujące Uczestnikowi jako Premia 
zostaną przekazane na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. 

 



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W trakcie Promocji, w kwestiach niezwiązanych z obowiązywaniem niniejszej Promocji, 
zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu. 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany lub modyfikacji warunków udziału w Promocji w 
trakcie jej trwania. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez 
publikację zmian do regulaminu Promocji. Zmiany będą obowiązywały od momentu publikacji, 
ale nie będą wywoływały skutków wstecz. 


