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REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 
PLATFORMA PROFIT 

 
 
 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1 Organizatorem programu prowadzonego pod nazwą PLATFORMA PROFIT 
(dalej: Program) jest 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej 41-700, ul.    Bukowa    13,     NIP:     5842733846,     KRS:     0000562258, 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału 
zakładowego: 50.000,00 zł (dalej: Organizator). 

1.2 Program skierowany jest do Przedsiębiorców (dalej: Uczestnik).  
Za przedsiębiorcę w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą.  
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie 
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Program nie jest skierowany 
do konsumentów. 

1.3 Do Programu mogą przystąpić tylko podmioty zarejestrowane na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4 W Programie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. 
1.5 Program obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.6 Program rozpoczyna się 04.05.2022 r., a kończy 31.10.2022 r.  
 
 
 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
 

2.1 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 
2.2 Warunkiem przystąpieniu do Programu jest: 

a. posiadanie statusu Stałego Klienta 3W Platforma Budowlana (dalej: 3WPB); 
Status Stałego Klienta nabywa się poprzez wypełnienie wniosku o status 
Stałego Klienta w Punkcie Obsługi Klienta (dalej: POK) lub rejestrację  
na stronie https://www.remontibudowa.pl/customer/account/create/;  

b. prawidłowe wypełnienie w okresie wskazanym w pkt. 1.6 – Deklaracji 
Przystąpienia do Programu Lojalnościowego Profit (dalej: Deklaracja)  
na stronie remontibudowa.pl lub w POK w dowolnym oddziale 3WPB. 
Deklaracje wypełnione na stronie remontibudowa.pl należy wysłać  
za pośrednictwem tej strony poprzez wybranie opcji „Przystępuję  
do Programu”, a Deklarację wypełnioną w POK przekazać pracownikowi. 

2.3 Przystąpienie do Programu powinno zawierać: dane Uczestnika (firmę 
przedsiębiorcy, NIP, adres, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres e-mail, 
numer telefonu, numer Klienta). 

https://www.remontibudowa.pl/customer/account/create/
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2.4 Przystąpienie do Programu następuje w chwili otrzymania Deklaracji przez 
Organizatora wraz ze złożonym  oświadczeniem przez Uczestnika o zapoznaniu 
się z treścią Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych 
w celach związanych z uczestnictwem w Programie i akceptacją wszystkich jego 
postanowień, a także z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia określone  
w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie. 

2.5 Do Programu mogą przystąpić wszyscy Uczestnicy, w tym ci, którzy  
są uczestnikami Programu Rabatowego. 

2.6 W Programie nie mogą brać udziału spółki należące do Grupy 3W, ani  pracownicy 
w nich zatrudnieni.    

 
 
3 OPIS PROGRAMU 
 
3.1 Uczestnictwo w Programie polega na pozyskiwaniu przez Uczestnika punktów 

w zamian za dokonywanie zakupów w marketach 3WPB oraz za pośrednictwem 
strony remontibudowa.pl w okresie obowiązywania Programu.  

3.2 Partnerami Programu (dalej: Partner) są marki materiałów budowlanych: 
Beckers, Blue Dolphin, Blue Dolphin Tapes, Bostik, Ceresit, Den Braven, Gröne, 
Hardy, Hardy Select, Jedynka, Kaem, Kerakoll, Koelner, Lahti Pro, Modeco Expert, 
Norton Clipper, perFect, Professional 330, Profix, Proline, Rawlplug, Rigips, 
Schneider Electric, Scley, Tikkurila, Tryton, Weber.  

3.3 Zasady naliczania punktów: każde wydatkowane 10 zł netto na produkty innych 
marek niż wskazane w 3.2. ma równowartość 1 punktu przeliczeniowego.  
W przypadku zakupu Produktów Partnerów: każde wydatkowane 10 zł netto ma 
równowartość 1,5 punktu przeliczeniowego. 

3.4 Punkty naliczane są za wszystkie produkty Organizatora, z wyłączeniem zakupu 
produktów z wyprzedaży, a także palet, napojów oraz usług (dalej: Produkty).  
Uczestnicy będą informowani o stanie punktów za pośrednictwem podanego  
w Deklaracji adresu e-mail / numeru telefonu.  

 

4 NAGRODY 
 

4.1 Po zakończeniu Programu Uczestnik jest uprawniony do wymiany punktów  
na nagrody rzeczowe lub vouchery zgodnie z zestawieniem. 

 
 

Ilość 
punktów 

Nagroda Kategoria 

50000 Bon wakacyjny Itaka 5000 zł voucher 

44000 Przecinarka do glazury Norton Clipper TR232L narzędzia i odzież 

32000 Laptop HP 15,6" Intel Core i5-1135G7 16GB RAM 512GB  elektronika i AGD 

20000 Ekspres ciśnieniowy DeLonghi ECAM 23.460.S elektronika i AGD 
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19500 Robot sprzątający iRobot Roomba 981  elektronika i AGD 

15000 Telefon Samsung Galaxy A52 Dual Sim 128GB elektronika i AGD 

9900 Konsola Nintendo Switch Lite  dla dzieci 

8500 Młotowiertarka Bosch GBH 2-26 DFR narzędzia i odzież 

8000 Wiertarko-wkrętarka Modeco System z udarem 18V narzędzia i odzież 

6000 Odkurzacz do pyłu gipsowego 18L Modeco Expert narzędzia i odzież 

5000 Wiertarko-wkrętarka GSR 120-LI Bosch narzędzia i odzież 

5000 Przenośny głośnik JBL Flip 5  elektronika i AGD 

4000 Blender Bosch MS6CM6166 elektronika i AGD 

3200 Alkomat Oromed F11 Professional motoryzacja 

3100 Smartwatch czarny Vector VCTR-32-22BK elektronika i AGD 

3050 Wideorejestrator Mio MiVue C540 motoryzacja 

2950 Wkrętak akumulatorowy Bosch Go 2 narzędzia i odzież 

2200 Smartwatch Garett Electronics Kids Happy dla dzieci 

2150 Spodnie jeansowe robocze Lahti Pro narzędzia i odzież 

2150 Smartband Samsung Galaxy Fit2 Czarny elektronika i AGD 

1950 Kurtka z kapturem Lahti Pro narzędzia i odzież 

1500 Walizka z wiertarką i narzędziami dla dzieci dla dzieci 

1500 Kubek termiczny Contigo West Loop 2.0  elektronika i AGD 

1200 Uchwyt samochodowy na telefon Xblitz G650  motoryzacja 

1000 Bon do PLATFORMY 100 zł voucher 

850 Zestaw bitów Bosch 43 szt. X-pro  narzędzia i odzież 

750 Słuchawki Sony MDR-ZX110AP  elektronika i AGD 

750 Ładowarka samochodowa Samsung 15W EP-L1100 motoryzacja 

400 Skrzynka narzędziowa Proline narzędzia i odzież 

150 Czapka z daszkiem Lahti Pro narzędzia i odzież 
 

4.2 W przypadku wycofania przez Producenta modelu Produktu będącego nagrodą 
w Programie, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany modelu na inny produkt 
o takich samych właściwościach lub parametrach. 

4.3 Ilość punktów zebranych w Programie można sprawdzać w POK w oddziałach 
3WPB oraz na stronie remontibudowa.pl, po zalogowaniu do Panelu. Aktualizacja 
punktów następuje w nocy.   

4.4 Wymiana punktów na nagrody następuje po wypełnieniu Formularza Wyboru 
Nagrody dostępnego na stronie remontibudowa.pl (dalej: Formularz) oraz  
w POK w każdym oddziale 3WPB. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwit4-iryf32AhUMpLIKHf7pAxEYABAxGgJscg&ae=2&ohost=www.google.pl&cid=CAESbeD2v9m245-of-vWaV-a18Y9kTaDhjtBpAOUgCIkZcjO7M8BNOfp5kj9dIk3cD86Pdysand2hStOsH9H2nWtOBPDztqU0bjw2QMdQV-HfnJdHd5APV9fZ-rambBM2KI4iCtkkJwGU1jdyKKbn_o&sig=AOD64_3-LQa37Ccg3XH9Eg0zSa-p-Nd9JA&q&adurl&ved=2ahUKEwj_wuCryf32AhUnpIsKHSofAksQ0Qx6BAgCEAE&dct=1
https://mobilecity.shop/pl/samsung-dual-car-charger-15w-ep-l1100wb-15w-usb-c-microusb-black
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4.5 Punkty są przypisane do jednego numeru NIP. Nie ma możliwości sumowania 
punktów w przypadku gdy Uczestnik posiada więcej niż jeden numer NIP.  

4.6 Jeżeli Uczestnik nie posiada wystarczającej ilości punktów, nie może dopłacić 
różnicy, aby odebrać nagrodę. 

4.7 Zwrot zakupionego towaru w trakcie trwania Programu jest równoznaczny  
z utratą naliczonych za ten towar punktów. Po odbiorze nagrody, zakupione 
Produkty nie podlegają zwrotowi, chyba że Uczestnik uzyskał uprawnienie do 
nagrody przed zakupem Produktów. Powyższe postanowienie nie narusza 
uprawnień Uczestnika wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub 
prawne lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego Produktu 
udzielona. 

4.8 Wydawanie nagród nastąpi po zakończeniu Programu, weryfikacji salda punktów, 
weryfikacji płatności za transakcje (od faktur zapłaconych po terminie punkty nie 
będą naliczane) oraz wypełnieniu Formularza przez Uczestnika. 

4.9 Formularze będą zbierane w terminie od 01.11.2022 r. do 21.11.2022 r. do godz.  
19.00 w POK w oddziałach 3WPB lub mogą być wysłane za pośrednictwem strony  
remontibudowa.pl w okresie od 01.11.2022 r. do 21.11.2022 r. do godz. 23:59.  

4.10 W Formularzu należy zaznaczyć miejsce odbioru nagród: 
a. Al. Jerozolimskie 204, Warszawa; tel. 22 578 85 00; 
b. ul. Puławska 617/621 A, Warszawa; tel. 22 318 09 00; 
c. ul. Staniewicka 10, Warszawa; tel. 22 335 13 00; 
d. ul. Handlowa 9, Czeladź; tel. 32 368 16 00. 

4.11 Formularze dostarczone   po   21.11.2022   r.   po   godz.   19.00   zostaną 
uznane za nieważne, co oznacza brak możliwości odbioru nagrody. 

4.12 Organizator zastrzega sobie termin 21 dni roboczych na wydanie nagrody,  
od chwili zakończenia zbierania Formularzy. 

4.13 Termin odbioru nagród mija 16.01.2023 r. o godz. 19.00. 
4.14 Odbiór nagrody jest związany z obowiązkowym sporządzeniem Protokołu Odbioru 

Nagrody, przy udziale przedstawiciela Organizatora w POK w 3WPB.  
4.15 Nagrody rzeczowe są objęte gwarancją producenta sprzętu. 
4.16 Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w pkt. 4.13 traktowane jest jako 

zrzeczenie się prawa do nagrody, z jednoczesnym skutkiem w postaci 
wygaśnięcia punktów przeznaczonych na uzyskanie prawa do nagrody. 

4.17 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody lub punktów 
uzyskanych w Programie na ekwiwalent pieniężny. 

4.18 Wartość świadczeń wchodzących w skład Programu stanowiących nagrodę 
stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

4.19 Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy udziału Uczestnika w Programie, 
jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy 
Uczestnik: podał w Deklaracji / Formularzu nieprawdziwe lub / i niekompletne 
dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody, nie uregulował 
należności za faktury lub zwrócił Produkt w warunkach określonych w pkt. 4.7,  
a także w przypadku podjęcia się przez Uczestnika działań bezprawnych, 
sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub   sprzecznych   z   zasadami   
współżycia   społecznego   i   dobrymi obyczajami. 
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4.20 Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być składane w formie pisemnej  
w POK w 3WPB lub na adres e-mail: platforma.profit@3wpb.pl najpóźniej  
w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o podstawie jej zgłoszenia. 

4.21 Uczestnik składający reklamację powinien zawrzeć w jej treści swoje dane,  
tj. imię nazwisko, firma, adres korespondencyjny lub adres email, jeśli według 
wyboru Uczestnika odpowiedź na reklamację ma zostać wysłana pocztą 
elektroniczną, a nadto wskazać przyczynę złożenia reklamacji, treść żądania oraz 
opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

4.22 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich 
otrzymania. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana 
Uczestnikowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem adresu e-mail. Organizator 
nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych 
danych związanych z uczestnictwem w Programie. 

 
 

5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj.  
3W Platforma Budowlana Sp. z o.o., ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska,  
NIP 5842733846, REGON: 221975874, KRS: 0000562258, Sąd Rejonowy  
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. 

5.2 Dane osobowe, które zbieramy w Deklaracji i Formularzu potrzebne nam  
są do identyfikacji Uczestnika Programu, weryfikacji salda punktów, weryfikacji 
płatności za transakcje, ustalenia uprawnienia do nagrody i umożliwienia nam 
skontaktowania się z Uczestnikiem Programu np. celem ustalenia szczegółów 
związanych z odbiorem nagrody oraz wykonania innych zobowiązań wynikających 
z Programu. Danymi wskazanymi na dokumencie reklamacji posługujemy się  
w celu jej prawidłowego rozpatrzenia i zidentyfikowania Uczestnika Programu. 
Danych z Protokołu Odbioru Nagrody potrzebujemy do identyfikacji osoby 
uprawnionej do odbioru wybranej nagrody i weryfikacji uprawnienia do odbioru 
nagrody. 

5.3 Podstawą przetwarzania   danych   Uczestnika   jest   zgoda na    przetwarzanie 
danych wyrażona w Deklaracji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5.4 Każdy Uczestnik posiada uprawnienie do wycofania zgody na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Programie Platforma 
Profit. Oświadczenie o wycofaniu zgody może być dokonane poprzez 
skontaktowanie się z 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o. za pośrednictwem 
adresu mailowego: kontakt@3wpb.pl lub listownie na adres: ul. Bukowa 13,  
41-700 Ruda Śląska. 

5.5 Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione pracownikom lub 
współpracownikom 3W Platforma Budowlana Sp. z o.o., jak też Partnerom, 
podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług 
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

5.6 Dane   osobowe   Uczestnika,   zebrane   na   potrzeby   Programu,   przetwarzane 
i przechowywane są od momentu ich podania w Deklaracji  i wyrażenia zgody  
na ich przetwarzanie do dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody. Jeśli dane 

mailto:platforma.profit@3wpb.pl
mailto:kontakt@3wpb.pl
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przetwarzane są także w oparciu o inne podstawy, np. w celu wykonania umowy 
i przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, dane przetwarzamy przez okres 
wynikający z zasad przetwarzania wdrożonych u Organizatora, tj. okres nie 
dłuższy niż 2 lata od daty upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających 
ze stosunków handlowych. 

5.7 Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do ich 
przetwarzania, przenoszenia danych.   Jeżeli   Uczestnik   uzna,   że   Organizator 
w jakikolwiek sposób naruszył zasady przetwarzania danych osobowych – 
przysługuje mu uprawnienie do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, 
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

5.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 
celów, w jakim zostały zebrane. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości,  
a także celem skorzystania z przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt  
na adres: platforma.profit@3wpb.pl, listownie lub telefonicznie pod wskazane 
poniżej adresy i numery telefonów: 
a. Al. Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa; tel. 22 578 85 00; 
b. ul. Puławska 617/621 A, 02-885 Warszawa; tel. 22 318 09 00; 
c. ul. Staniewicka 10, 03-310 Warszawa; tel. 22 335 13 00; 
d. ul. Handlowa 9, 41-250 Czeladź; tel. 32 368 16 00. 

 

 
6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
6.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

prawa polskiego. 
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest  
to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie osób trzecich, bądź wyłącznie z winy Uczestnika.  

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie 
narusza to praw nabytych przez Uczestników. 

6.4 Siła wyższa oznacza zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, które 
są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można 
przewidzieć ani uniknąć, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy  
w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez 
pewien okres lub definitywnie, przy czym mogą to być w szczególności, ale nie 
wyłącznie następujące okoliczności:  
a. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, 

mobilizacje, rekwizycje lub embarga, inwazje, mobilizacje,  
b. terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny  

lub wojna domowa, 
c. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa 

jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 
radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 

mailto:platforma.profit@3wpb.pl
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niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 
składników, 

d. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, 

e. ogłoszenie upadłości przewoźnika lotniczego, znaczne ograniczenie siatki 
połączeń lotniczych przewoźników organizujących przewozy osób i rzeczy, 
odwołanie zaplanowanych przewozów lotniczych, przełożenie terminu 
przewozu lotniczego lub rezygnacja z przewozów lotniczych przez 
przewoźnika; 

f. strajki generalne (w całym kraju), strajki organizowane u przewoźników 
lotniczych; 

g. epidemie, pandemie, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, inne niż 
wskazane poprzednio i wprowadzone przez organy państwowe stany 
nadzwyczajne; 

h. odwołanie lub rezygnacja z prowadzenia usług hotelarskich przez wszystkich 
lub znaczną większość podmiotów prowadzących usługi w miejscu wycieczki; 

i. wprowadzenie przez organy państwowe ograniczeń w swobodnym przepływie 
osób lub zamknięcie granic. 

6.5 Czas trwania siły wyższej i usuwania skutków zaistnienia siły wyższej jest czasem 
zawieszenia postanowień Regulaminu w zakresie uzasadnionym tą siłą wyższą. 

6.6 Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu ze skutkiem 
natychmiastowym w razie wystąpienia siły wyższej. Jeśli siła wyższa występuje 
przez okres przekraczający dwa miesiące i spowoduje to opóźnienie po stronie 
Organizatora Programu, Organizator ma prawo do odstąpienia od stosowania 
postanowień Regulaminu. 

6.7 Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku  
z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

6.8 Regulamin znajduje się na stronie internetowej remontibudowa.pl, w każdym 
oddziale 3WPB oraz w siedzibie Organizatora. 

 


