REGULAMIN PROGRAMU „KSIĘGOWOŚĆ NA START”
(dalej: „Regulamin”)
1. Organizatorem programu „Księgowość na start” (dalej: „Program”) jest Banfi
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bobrowiecka 1, 00-728
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 228800, nr NIP
5262837150, nr REGON 140054875, kapitał zakładowy w wysokości
500.000,00 złotych, zwana dalej „Organizator”.
2. Organizator jest fundatorem bonu przeznaczonego do realizacji w ramach
Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Bon” lub
łącznie: „Bony”).
3. Określone w Regulaminie czynności, Organizator powierza do wykonania
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości BUSINESSCADDY z siedzibą w Warszawie
pod adresem: ul. Płocka 15, 01-231 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 471973, zwanej dalej „Partner”.
4. Celem przyznawania Bonów jest promocja przedsiębiorczości oraz usług
Organizatora, wśród podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art.
431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121
z późń.zm.) prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, działających w oparciu o model start-up,
posiadających produkt/prototyp i model biznesowy, których celem jest
rozwijanie działalności gospodarczej do docelowej struktury spółki prawa
handlowego lub którzy działają w formie spółki prawa handlowego.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu
Cywilnego.
6. Do zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie uprawnione są wyłącznie
podmioty wskazane w ust. 4 powyżej. Zgłoszenie chęci uczestnictwa
w Programie można dokonywać od 18 lutego 2016 r. do dnia odwołania
Programu przez Organizatora (w sposób wskazany w ust. 16 poniżej), za
pośrednictwem strony internetowej o adresie: nastart.banfigroup.pl poprzez:
a. podanie następujących danych – uzupełniając pola w formularzu:
i.
imię i nazwisko osoby będącej przedsiębiorcą albo osoby występującej
w
imieniu przedsiębiorcy,
ii.
adres e-mail osoby będącej przedsiębiorcą albo osoby występującej
w imieniu przedsiębiorcy,
iii.
nazwę firmy przedsiębiorcy,
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iv.

adres
strony
internetowej
projektu
realizowanego
przez
przedsiębiorcę (zawierającej opis przedsiębiorcy i realizowanego
projektu;
również
fanpage
przedsiębiorcy
na
portalu
społecznościowym),
v.
nr NIP przedsiębiorcy (opcjonalnie).
b. złożenie oświadczenia, że przedsiębiorca jest rezydentem podatkowym
w Rzeczypospolitej Polskiej – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu,
c. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz
o akceptacji jego postanowień – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu,
d. wyrażenie przez osobę będącą przedsiębiorcą albo przez osobę dokonującą
w imieniu przedsiębiorcy zgłoszenia przedsiębiorcy do uczestnictwa
w Programie, zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, o których
mowa w lit. a powyżej, przez Banfi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod
adresem: ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, w związku z dokonaniem
takiego zgłoszenia – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu,
z zastrzeżeniem, że łączne dokonanie czynności wskazanych w lit. a.-d. powyżej
stanowi „Zgłoszenie”.
7. Organizator w porozumieniu z Partnerem dokonuje weryfikacji prawidłowości
Zgłoszeń i ich zgodności z postanowieniami Regulaminu. W terminie 7 dni od
dnia dokonania Zgłoszenia, Organizator powiadamia przedsiębiorcę za
pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail
wskazany w Zgłoszeniu o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji.
Zgłoszenia, które przeszły pozytywną weryfikację biorą udział w wyborze
zwycięskich Zgłoszeń, zaś Zgłoszenia, które przeszły negatywną weryfikację, są
odrzucane i nie biorą udziału w wyborze zwycięskich Zgłoszeń.
8. Spośród Zgłoszeń, które przeszły pozytywną weryfikację w sposób wskazany
w ust. 7 powyżej, Partner dokonuje wyboru zwycięskich Zgłoszeń. Organizator
powiadamia przedsiębiorców, których Zgłoszenia zostały uznane przez
Partnera jako zwycięskie, w terminie 7 dni od dnia ich wyboru, za
pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej przesyłanych na adresy
e-mail wskazane przez nich w Zgłoszeniu.
9. Przedsiębiorcy, którzy dokonali zwycięskich Zgłoszeń, są uprawnieni do
otrzymania Bonu o wartości 2.952,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt dwa złote zero groszy), który stanowi rabat na usługi świadczone
przez Organizatora w ramach umowy zawartej między przedsiębiorcą
a Organizatorem na warunkach, o których mowa w ust. 10-12 poniżej, do
maksymalnej wysokości 2.952,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt dwa złote zero groszy).
10. Przedsiębiorca nie może przenieść prawa do wykorzystania Bonu na osoby
trzecie z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadku, gdy:
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a. podmiot realizujący Bon stanowi spółkę prawa handlowego powstałą
w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy, któremu Bon został przyznany,
b. podmiot realizujący Bon zawarł z przedsiębiorcą, któremu Bon został
przyznany, umowę spółki prawa handlowego.
11. Bon stanowi znak legitymacyjny imienny (wskazujący dane przedsiębiorcy
podane w Zgłoszeniu) zawierający zabezpieczenia uniemożliwiające jego
podrobienie. Organizator nie wymienia ani nie wydaje duplikatów Bonu.
12. Realizacja Bonu w ramach Programu wymaga zawarcia z Organizatorem
umowy na czas nieokreślony na świadczenie przez Organizatora usług
księgowo-kadrowych zgodnych z ofertą Organizatora aktualną w dacie realizacji
Bonu. Realizacja Bonu polega na udzieleniu przedsiębiorcy przez Organizatora
rabatu na świadczone przez siebie usługi do maksymalnej wysokości 2.952,00
zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy) tj. na
obniżeniu kwoty wynagrodzenia płaconego przez przedsiębiorcę z tytułu
obowiązywania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, o kwotę 246
zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych zero groszy) w każdym miesiącu
obowiązywania umowy, przez okres pierwszych 12 miesięcy obowiązywania
umowy. W przypadku, gdy w okresie do 18 miesięcy od zawarcia umowy
zostanie ona rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przez Organizatora
z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy, przedsiębiorca jest zobowiązany
zwrócić Organizatorowi przyznaną przedsiębiorcy w ramach realizacji Bonu
kwotę rabatu w okresie realizacji Bonu na usługi świadczone przez
Organizatora, na pisemne wezwanie wystosowane przez Organizatora.
13. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, iż kwestia kwalifikacji podatkowej
otrzymanego w ramach realizacji Bonu rabatu na usługi świadczone przez
Organizatora, pozostaje w wyłącznym zakresie przedsiębiorcy.
14. Przedsiębiorca, wraz z zawarciem z Organizatorem umowy, o której mowa
w ust. 12 powyżej, niezależnie od postanowień ust. 5 lit. c powyżej
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego
postanowienia.
15. Wydanie Bonu następuje wraz z zawarciem przez przedsiębiorcę
z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 12 powyżej. Bon stanowi
załącznik do takiej umowy.
16. Czas trwania Programu jest nieoznaczony. Organizator jest uprawniony do
odwołania Programu w każdym czasie, o czym powiadomi przedsiębiorców,
którzy dokonali Zgłoszenia i przeszli pozytywną weryfikację, o której mowa
w ust. 7 powyżej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adresy e-mail
wskazane przez przedsiębiorców w Zgłoszeniach oraz w formie komunikatu na
stronie internetowej o adresie: nastart.banfigroup.pl, w terminie 21 dni przed
dniem zakończenia Programu. Odwołanie Programu w sposób wskazany w
zdaniu poprzedzającym nie odnosi skutku wobec Bonów, które zostały
przyznane lub wydane przedsiębiorcom do dnia zakończenia Programu
włącznie.
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17.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby dokonujące
Zgłoszeń jest Banfi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane
doraźnie i wyłącznie w celach oraz w zakresie związanym z dokonaniem przez
przedsiębiorcę albo przez osobę występującą w imieniu przedsiębiorcy
zgłoszenia przedsiębiorcy do uczestnictwa w Programie oraz przyznaniem
przedsiębiorcy prawa do uczestnictwa w Programie. Banfi sp. z o.o. powierza
przetwarzanie danych w powyższym zakresie Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości BUSINESSCADDY z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Płocka 15, 01-231 Warszawa. Podanie przez osoby dokonujące Zgłoszeń
danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny dla możliwości
dokonania przez nie zgłoszenia przedsiębiorcy do uczestnictwa w Programie
oraz przyznania takiemu przedsiębiorcy prawa do uczestnictwa w Programie.
Osobom dokonującym Zgłoszeń przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia
informacji, co do przysługujących im praw w zakresie przetwarzania danych
osobowych. Wszystkie dane osobowe osób dokonujących Zgłoszeń, będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy
kierować na adres: Banfi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.
18. Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
o
adresie:
nastart.banfigroup.pl w okresie trwania Programu.
19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
polskiego prawa.
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