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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad Promocji „Optymalizuj zarządzanie 

magazynem z Anteeo WMS i DPD” (dalej jako „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Software Solutions Konrad Matyjasiak z siedzibą w Warszawie (02-

785), przy ul. Koński Jar 10/16, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: 9511892978, REGON: 017523064 (dalej jako „Organizator”). 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.anteeowms.com. 

4. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie 

się̨ osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność́ gospodarczą, wspólników spółek 

cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością̨, spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością̨ w organizacji, spółki komandytowe, spółki akcyjne (dalej jako 

„Uczestnik”).  

5. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki 

udziału w Promocji. 

6. Partnerem promocji jest firma kurierska DPD Sp. z o.o. (Dalej „DPD”) z siedzibą w Warszawie. 

7. Promocja jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

8. Promocja jest ważna wyłącznie dla marki Organizatora Anteeo WMS oraz DPD. 

 

 

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 

 

1. Promocja obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku (dalej jako 

„Okres obowiązywania Promocji”). 

2. Zakończenie Okresu obowiązywania Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika 

w Okresie obowiązywania Promocji.  

3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać 

praw nabytych przez Uczestnika oraz nie będą pogarszać warunków jego udziału w Promocji.  

 

 

III. ZASADY PROMOCJI 

 

1. Do skorzystania z Promocji uprawniony jest Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki: 

a) nie posiada obowiązującej z Organizatorem Umowy na zakup systemu zarządzania 

magazynem Anteeo WMS (dalej jako „Umowa na zakup Anteeo WMS”) dla danego numeru 

NIP na dzień 28 sierpnia 2020 roku, 

http://www.anteeowms.com/
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b) w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Organizatorem Umowę na zakup Anteeo WMS, 

2. Pod warunkiem łącznego spełnienia warunków określonych w punkcie III. 1. powyżej, Uczestnik 

otrzyma od Organizatora następujące korzyści: 

a) rabat w wysokości 20% na zakup i wdrożenie systemu Anteeo WMS w wersji stacjonarnej 

Standard i Enterprise lub rabat w wysokości 10% przy zakupie systemu Anteeo WMS 365 w 

wersji w chmurze, 

b) rabat w wysokości do 50% (dalej Rabat DPD) na usługi kurierskie DPD obowiązujący przez cały 

okres trwania umowy z DPD. Wysokość rabatu naliczana będzie od cennika standardowego 

DPD dostępnego na stronie www.dpd.com.pl, obowiązującego na dzień podpisania Umowy na 

zakup Anteeo WMS, oraz będzie uzależniona od zadeklarowanej miesięcznej liczby wysyłek 

kurierskich. Aby skorzystać z Rabatu DPD, Uczestnik powinien skontaktować się z DPD na 

adres poczty elektronicznej: anteeowms@dpd.com.pl i w treści wiadomości podać nr Umowy 

na zakup Anteeo WMS. Z Rabatu skorzystać mogą wyłącznie Uczestnicy, którzy nie posiadają 

ważnej umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD, tj. nie posiadają aktualnego nr 

klienta nadanego przez DPD i w okresie Promocji zawrą z DPD umowę na usługi kurierskie.  

c) rabat w wysokości 10% na wszystkie usługi integracyjne w ramach oferty Anteeo WMS, tj.: 

i. integracja z systemami ERP takimi jak: Comarch ERP, Subiekt nexo, Subiekt GT, PC-

Market, Navireo, enova 365, SAP ERP, Sage X3, Sage Symfonia, WAPRO Mag, Softlab 

ERP, 

ii. integracja ze sklepami internetowymi takimi jak: Shoper, Shoplo, Magento, BIG 

Commerce, PrestaShop, sky-shop.pl, WOO COMMERCE, IdoSellShop, QUICK.CART, 

cSTORE, ePROSHOP, operncart, click shop, Pan Shop, GO SHOP, KQS.store, shopGold, 

iStore.pl, mysklep.pl, oscommerce, 

iii. integracja z platformami marketplace takimi jak: allegro, ebay, amazon, arena.pl, KUP 

NA CENEO, eMAG, Carrefour, empik, Etsy, real, G2A, Google Shopping, OLX, 

OTOMOTO, GROUPON, 

iv. integracja z firmami kurierskimi i możliwość generowania etykiet kurierskich przez 

firmy: DPD, DHL, FedEx, GLS, inPost, paczkomaty, TNT, apaczka.pl, ORLEN Stacja z 

paczką, EMS, Poczta Polska, UPS, Paczka w Ruchu, dts, SCHENKER, ŚWIAT PRZESYŁEK, 

Raben, Rohlig SUUS, PostNL, Geis Global Logistics, PEKAES, 

d) rabat w wysokości 10% na wdrożenie i integrację systemu Comarch ERP XL, Comarch ERP 

Optima, Comarch ERP Altum. 

3. Rabaty przekazywane są wyłącznie w formie, o której mowa w punkcie 2. powyżej i nie podlegają 

wymianie na gotówkę lub zamianie na inne usługi. 

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

 

 

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora dla celów Promocji.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.  

3. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: softsol@softsol.com.pl lub 

pisemnie na adres korespondencyjny Administratora: ul. Wróbla 9, 02-736 Warszawa. 

http://www.dpd.com.pl/
mailto:softsol@softsol.com.pl
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4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.Urz.UE.L NR 119). 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów związanych z Promocją, w szczególności 

do przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję oraz dla wypełnienia 

obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, do ich zmiany, poprawiania i kontroli, jak również̇ do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także żądania usunięcia tych danych. 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do udziału w Promocji. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, t.j. do otrzymania od 

Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może również żądać przesłania tych danych 

innemu Administratorowi. 

9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie Administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 

z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz - jeżeli zachodzą przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika - prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzoru.  

 

 

V.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane drogą elektroniczną poprzez wysłanie 

wiadomości na adres e-mail: softsol@softsol.com.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać 

dopisek, że reklamacja dotyczy niniejszej Promocji, a ponadto imię i nazwisko Uczestnika 

zgłaszającego reklamację, jego adres lub adres elektroniczny, numer NIP oraz dokładny opis i 

wskazanie przyczyny reklamacji.  

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie obowiązywania Promocji, w ciągu 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od jej zakończenia, w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia podpisania 

Umowy sprzedaży Anteeo WMS, nie później jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od 

daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest data 

otrzymania potwierdzenia wraz z numerem reklamacji od Organizatora.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Brak odpowiedzi na reklamację w 

terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

mailto:softsol@softsol.com.pl
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4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

roszczeń przeciwko Organizatorowi przed sądem powszechnym właściwym dla Uczestnika.  

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 roku. 

2. Przystąpienie Uczestnika do Promocji oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 
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