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Regulamin 

eT@rgów DUO-TES Sp.K. 
 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

 

1.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w eT@rgach Duo-Tes Sp. K. 

2. Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć: 

1) Regulamin – niniejszy Regulamin eT@rgów DUO-TES Sp.K. 

2) Organizator – DUO-TES Tomasz Sibilski, Ewa Sibilska, Spółka 

Komandytowa z siedzibą Al. Sadowa 41a Książenice , wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000982008, posługująca się numerami NIP: 822-17-56-025 

oraz REGON: 710501646.  

3) Uczestnik eT@rgów - Przedsiębiorca, podmiot gospodarczy prowadzący 

sklep (punkt handlowy) współpracujący z firmą DUO-TES Sp.K. przypisany ze 

względu na powierzchnię handlową i ilość placówek, do jednej z kategorii: 

A,B,C,D,E. 

W przypadku prowadzenia więcej niż jednego sklepu przez ten sam podmiot, 

każdy punkt handlowy jest odrębnym w rozumieniu Regulaminu. 

4) Wystawca – producent lub dostawca, którego towary prezentowane są w 

ramach eT@rgów. 

5) Stoisko – wirtualna przestrzeń targowa (stoisko targowe), w ramach której 

prezentowane są towary poszczególnych Wystawców, z możliwością składania 

przez sklepy zamówień na te towary. 

6) Nagroda – przedmiot/rzecz, którą Organizator może wynagrodzić Uczestnika 

eT@rgów.  

7) Ranking Sklepów – klasyfikacja sklepów uczestniczących w eT@rgach 

przeprowadzana na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

§ 2 

Uczestnictwo w eT@rgach 

 

1. eT@rgi Duo-Tes odbędą  się w dniach od 7 do 10 września 2022 roku, w 

przestrzeni wirtualnej udostępnionej w aplikacji mobilnej eT@rgi Duo-Tes. 

2. Warunkiem uczestniczenia w eT@rgach Duo-Tes, jest rejestracja KARTY 

KLIENTA (załącznik nr 1 do Regulaminu), która jest również dostępna na 

stronie www.duotes.pl. Należy ją uzupełnić i odesłać na adres email: 

rejestracja@duotes.pl lub przekazać przedstawicielowi handlowemu Duo-Tes. 

3. W czasie trwania eT@rgów, każdy zarejestrowany Uczestnik po zalogowaniu 

się do aplikacji mobilnej eT@rgi Duo-Tes przy użyciu loginu i hasła, będzie 
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mógł zapoznać się z ofertą targową Wystawców i złożyć zamówienie na 

produkty w cenach targowych. 

4. Od zakupów produktów targowych nie przyznawane będą żadne 

dodatkowe bonusy retro i rabaty dodatkowe, również te wynikające z 

umów handlowych i innych porozumień. 

5. Zakupy będą dokonywane w cenach targowych na zasadzie net/net/net, to 

znaczy, że cena targowa jest ceną ostateczną. 

       

§ 3 

Ranking Uczestników eT@rgów 

 

1. Uczestnicy eT@rgów zostają podzieleni na pięć kategorii: 

Kategoria A - przedsiębiorcy zarządzający pojedynczymi placówkami sklepów 

o powierzchni handlowej nie większej niż 150 m2, 

Kategoria B - przedsiębiorcy zarządzający pojedynczymi placówkami sklepów 

o powierzchni handlowej większej niż 150m2 ale mniejszej niż 300 m2, 

Kategoria C - przedsiębiorcy zarządzający pojedynczymi placówkami sklepów 

o powierzchni handlowej większej niż 300 m2, 

Kategoria D - grupa sklepów od dwóch (2) do siedmiu (7) placówek należąca 

do jednego przedsiębiorcy,  

Kategoria E - grupa sklepów powyżej siedmiu (7) placówek należąca do 

jednego przedsiębiorcy. 

2. Uczestnicy eT@rgów uzyskują punkty za zakup produktów Wystawców. 

3. Wystawcy są podzieleni na trzy grupy: 

EXCLUSIVE - Wystawca oznaczony w aplikacji mobilnej kolorem 

złotym/żółtym. Za dokonanie zakupu produktów tego Wystawcy Uczestnik 

otrzyma trzy punkty za każde 1000 zł netto. 

PREMIUM - Wystawca oznaczony w aplikacji mobilnej kolorem 

srebrnym/szarym. Za dokonanie zakupu produktów tego Wystawcy Uczestnik 

otrzyma dwa punkty za każde 1000 zł netto. 

STANDARD - Wystawca oznaczony w aplikacji mobilnej kolorem 

brąz/brązowym. Za dokonanie zakupu produktów tego Wystawcy Uczestnik 

otrzyma jeden punkt za każde 1000 zł netto. 

4. W każdej kategorii prowadzony jest odrębny ranking. 

5. W każdej kategorii Organizator nagrodzi trzech Uczestników z największą 

ilością punktów. 

6. Ranking prowadzony jest na podstawie ilości punktów wynikających ze 

złożonych i zrealizowanych zamówień targowych.  

7. Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 września 2022 roku. 
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§ 4 

Nagrody dla Uczestników 

 

1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na jakiekolwiek inne świadczenie 

pieniężne i niepieniężne. 

2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia wyników Rankingu. 

 

§ 5 

Składanie zamówień 

 

1. Sklepy mogą w trakcie eT@rgów składać zamówienia tylko na towary tam 

zamieszczone. 

2. Zamówienia na towary mogą być składane poprzez aplikacje mobilną eT@rgi 

Duo-Tes. Każda inna forma złożenia zamówienia wymaga zgody Organizatora. 

3. Zamówienia po ich złożeniu nie mogą być zmieniane ani anulowane. 

4. Uczestnik poprzez zatwierdzenie zamówienia zgadza się na jego realizacje 

przez Organizatora oraz świadomy jest wynikających z tego zobowiązań i 

konsekwencji. 

5. Odmowa przyjęcia zamówienia lub jego części może skutkować obciążeniem 

Uczestnika kosztami, które poniósł w związku z tym Organizator. 

7. Organizator postara się zrealizować zamówienia złożone w trakcie eT@rgów 

w przeciągu 7 dni oraz zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia do 21 dni po zakończeniu eT@rgów. 

 

§ 6 

Dane osobowe 

 

1. Organizator zapewnia, iż przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności, 

z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym 

zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy 

szyfrowania danych). 

2. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z 

naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

3. Organizator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz 

ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając 

stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego 

świadczenia usług i wykonania zawartych umów. 
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§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników nie wymaga zgody w 

związku z faktem, iż przetwarzane one będą w celu świadczenia usług drogą 

elektroniczną na potrzeby organizacji eT@rgów, oraz w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych osobowych. 

2. Informujemy ponadto, iż: 

1) podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane DUO-TES Tomasz Sibilski, 

Ewa Sibilska, Spółka Komandytowa z siedzibą Al. Sadowa 41a Książenice , 

NIP: 822-17-56-025 oraz REGON: 710501646  

konieczne do uczestnictwa w Targach i korzystania z niektórych 

funkcjonalności; 

3) przetwarzane będą (w przypadku ich podania na potrzeby korzystania z danej 

usługi) następujące dane osobowe: nazwa Uczestnika/Klienta, adres, adres e-

mail, numer NIP, nr telefonu, login i hasło. 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a. podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi związane z działalnością 

strony internetowej oraz usługami elektronicznymi świadczonymi za 

pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem której przeprowadzane są 

Targi. 

b. podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności właściwe organy 

administracji publicznej i organy państwowe; 

c. podmioty powiązane z Organizatorem; 

d. podmioty z Organizator zawrze umowy o powierzenie przetwarzania danych 

osobowych; 

e. podmioty, którym niezbędne jest przekazanie danych osobowych w ramach 

realizacji celów, na potrzeby których dane są przetwarzane, w szczególności: 

producenci i dystrybutorzy towarów z oferty handlowej, biura księgowe, 

kancelarie prawne; 

5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji 

eT@rgów oraz wykonania wszelkich obowiązków związanych z ich organizacją 

lub przez okresy obowiązkowego przechowywania danych wynikające z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6) przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani 

dane osobowe są nadal przetwarzane przez Organizatora i prawo i dostępu do 

tych danych. 

7) przysługuje będzie Panu/Pani prawo do prawo do informacji o: (a) celach 

przetwarzania danych osobowych; (b) odbiorcach (w tym kategoriach 

odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; c) okresie 

przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu. 

8) przysługuje Panu/Pani prawo do:  
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(a) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

(b) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został 

zrealizowany cel, dla których zostały zebrane; (c) żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości 

tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdy dane osobowe nie są już potrzebne Organizatorowi, dane przetwarzane są 

niezgodne z prawem, a nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie; (d) 

otrzymania danych osobowych udostępnionych Organizatorowi ich przesłania 

innemu administratorowi danych osobowych, wskazanemu przez Pana/Panią; 

(e) wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO). 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w Targach wymaga uprzedniego zapoznania się i 

zaakceptowania Regulaminu. 

2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres Organizatora. 

3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od ich zgłoszenia. 

4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej, treść reklamacji i 

jej uzasadnienie, podpis osoby zgłaszającej. 

5. Organizator może w każdym czasie wprowadzić zmiany lub uzupełnienia 

Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze 

wzajemnych negocjacji i porozumienia Stron, a w ostateczności na drodze 

sądowej. 

8. W przypadku braku porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu właściwy będzie 

Sąd dla Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu eT@rgów DUO-TES Sp.K. 

 

Karta Klienta 
Karta Klienta jest niezbędna do rejestracji w eTARGACH 2022. 

 
 

 

 

 

Nazwa Klienta (Pieczątka): ………………………………………………………………………………………………   

NIP: ………………………………………………………………………………… 

Adres dostawy: ul. ………………………………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy ………-………………   Miejscowość …………………………………………………… 

Pow. handlowa sklepu (zaznacz):        A (do 150m²)        B (150-300m²)        C (pow. 300m²) 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………….……… 

Email oraz nr telefonu jest konieczny do założenia i aktywacji Konta Klienta w eTARGACH. 

 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i 

marketingowych przez Duo-Tes S.K. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją drogą 

elektroniczną (e-mail, SMS,MMS) przez DUO-TES Sp.K. zawierającą aktualne oferty handlowe, promocje, akcje marketingowe. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się Klauzulą RODO  znajdującą się na stornie www.duotes.pl  

4. Regulamin eTargi dostępny będzie na stronie www.duotes.pl 

 

Imię i nazwisko, podpis osoby reprezentującej: …………………………………………………………………. 

 

Wypełnioną Kartę Klienta należy odesłać do 19.08.2022 na adres email: 

rejestracja@duotes.pl oraz przekazać przedstawicielowi handlowemu Duo-Tes. 

 


