
Regulamin Programu „BSL BONUS” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin Programu „BSL BONUS” (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady 

uczestnictwa w programie lojalnościowym, organizowanym przez Up Bonus (dalej zwanym 

„Programem”). 

2. Organizatorem Programu jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-470), ul. 

Dywizjonu 303 139/137, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000136922, NIP 522 26 55 307 (dalej zwany „Organizatorem” lub „Up Bonus”). 

3. Celem Programu jest promocja towarów i usług oferowanych przez Zleceniodawcę. 

4. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest bezpłatne i dobrowolne. 

5. Określony w Regulaminie Program kierowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, 

osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniających określone warunki wskazane w §4 niniejszego 

Regulaminu 

6. Regulamin zawiera warunki Uczestnictwa w Programie. 

7. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Programu 

8. Strona internetowa programu BSL BONUS jest dostępna pod adresem https://bsl.openbenefit.pl 

 

§2. Definicje 

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

 

1. Organizator, Up Bonus – Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-470), ul. 

Dywizjonu 303 139/137, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000136922, NIP 522 26 55 307, o kapitale akcyjnym w wysokości 14 617 380 

złotych, w pełni opłaconym; adres e-mail kontakt@openbenefit.pl; telefon 22 575 07 77. 

2. Program BSL Bonus – zwany w dalszej części „Programem”- skierowany do osób 

prowadzących działalność gospodarczą (klientów Zleceniodawcy), właścicieli firm, a także osób 

prawnych  albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, mający na celu promocję towarów i usług przez niego 

oferowanych, w ramach którego Uczestnicy, w zamian za nabywane u Zleceniodawcy towary 

lub usługi uzyskują Punkty, które następnie wymieniane są na Nagrody. 

3. Zleceniodawca – BSL Sp. z o.o. z siedzibą w Żabiej Woli (96-321), ul. Przejazdowa 17, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000276045, 

NIP 783 16 27 857, o kapitale akcyjnym w wysokości 2 400 000 złotych, zwany w dalszej części 

„Zleceniodawcą” lub „BSL”. 

4. Openbenefit - serwis internetowy znajdujący się pod nazwą domeny internetowej 

https://bsl.openbenefit.pl w ramach którego Uczestnicy Programu mogą za otrzymane Nagrody 

nabywać oferowane przez Świadczeniodawców usługi i towary. 

5. Uczestnik – osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie przystąpiła do Programu i posiada aktywne Konto oraz spełnia warunki określone 

w §4 Ust. 10. 

6. Konto – element serwisu internetowego Openbenefit,  unikalny i prowadzony, oddzielnie dla 

każdego Uczestnika, umożliwiający zapoznanie się z ilością zgromadzanych środków oraz 

wymianę ich na usługi i towary oferowane za pośrednictwem  serwisu Openbenefit, a także 

korzystanie z innych udostępnionych funkcjonalności serwisu Openbenefit. 
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7. Oferta – pochodząca od Świadczeniodawcy lub od Up Bonus oferta zamieszczona w 

Openbenefit, dotycząca sprzedaży określonego towaru lub usługi, zawierająca warunki  

i zasady skorzystania z tego Świadczenia.  

8. Świadczeniodawca - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca Uczestnikom 

możliwość nabycia towarów lub usług za pośrednictwem serwisu Openbenefit. 

9. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Uczestnika Konta przy 

wykorzystaniu narzędzi informatycznych  udostępnionych w ramach  serwisu Openbenefit 

10. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie BSL 

BONUS 

11. Świadczenie – kod wartościowy, karta podarunkowa, bon promocyjny, voucher, a także inne 

usługi lub towary oferowane przez Świadczeniodawców w formie oferty handlowej, a także karta 

płatnicza przedpłacona oferowana przez Up Bonus, wystawione w serwisie Openbenefit, które 

mogą zostać nabyte przez użytkownika Konta Openbenefit, na zasadach opisanych w Ofercie. 

12. Punkty – punkty otrzymywane przez Uczestników Programu BSL BONUS w ilości wskazanej 

w §7 do niniejszego Regulaminu, za zakupy towarów i usług Zleceniodawcy zamieniane na 

Nagrodę zgodnie z przelicznikiem, o którym mowa w §7 Regulaminu. 

13. Nagroda – nagrodą jest doładowanie środków w walucie PLN na indywidualne Konto 

Uczestnika w serwisie Openbenefit, zgodnie z przelicznikiem punktów, o którym mowa w §7 

niniejszego Regulaminu. Za otrzymaną Nagrodę Uczestnik może nabyć Świadczenia 

oferowane w serwisie Openbenefit. 

 

§3. Okres trwania Programu 

 

Program BSL Bonus trwa od dnia 01.03.2021 włącznie do odwołania. 

 

 

§4. Warunki uczestnictwa w Programie 

 

1. Program polega na nagrodzeniu Uczestnika, który zapewni spełnienie następujących działań: 

a) Spełni wymagania określone w §4 Ust. 10 niniejszego regulaminu. 

b) W okresie trwania Programu zakupi dowolny produkt lub usługę oferowaną przez 

Zleceniodawcę wymienioną w §7 niniejszego Regulaminu, w sklepie internetowym pod 

adresem https://zamowienia.bsltruck.pl/zaloguj-sie lub drogą telefoniczną, mailową czy za 

pośrednictwem przedstawicieli handlowych, na swój rachunek lub w związku z prowadzoną 

przez siebie działalnością gospodarczą. 

c) Zapisze się do Programu poprzez zgłoszenie do Zleceniodawcy ww. zakupu produktu lub 

usługi w ciągu 14 dni od jego dokonania, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres mail@bslparts.pl dostępnego w formie pliku PDF na 

stronie www.bsltruck.pl lub https://bsl.openbenefit.pl zgodnie z zasadami określonymi w §4 Ust 

2, Ust 3 i Ust 4 (dalej „formularz zgłoszeniowy) 

d) Zarejestruje się w serwisie internetowym Programu pod adresem https://bsl.openbenefit.pl. 

2. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane Uczestnika: 

- imię i nazwisko Uczestnika 

- adres do korespondencji 

- numer telefonu komórkowego Uczestnika 

- adres e-mail Uczestnika 

- informacje o zakupionym produkcie lub usłudze w postaci modelu itp.. 

- data zakupu 

- Informację czy zgłaszający Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą i dokonany zakup 

pozostaje w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą 

- Nazwę firmy  

- NIP 
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- Adres firmy 

 

3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

zapoznaniu się z Regulaminem Programu i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału 

w Programie. 

4. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze 

stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Programu. 

5. Zleceniodawca będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania nagrody w Promocji na 

podstawie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na podstawie danych z 

wewnętrznego systemu rejestrującego sprzedaż. 

6. Jeden zakup może zostać zgłoszony w Programie tylko jednokrotnie. W przypadku zgłoszenia tego 

samego zakupu na formularzu zgłoszeniowym przez innego Uczestnika nagroda wydawana jest 

temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia. Zleceniodawca sprawdzi w systemie 

sprzedażowym Zleceniodawcy czy dane zgadzają się z tymi podanymi przez Uczestnika w 

formularzu zgłoszeniowym. 

7. Jeżeli Uczestnik przesłał formularz wypełniony nieprawidłowo, jednak prawidłowo podał adres 

email lub numer telefonu, Zleceniodawca podejmie w takim przypadku stosowne postępowanie 

uzupełniające braki, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego w formularzu adres 

email lub numer telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Zleceniodawcy brakujących danych w 

ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Zleceniodawcę w formie e-mail prośby o uzupełnienie lub od 

dnia rozmowy telefonicznej, traci prawo do otrzymania Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością 

Organizatora. 

8. Formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest wysłać tylko w przypadku zapisywania się do 

Programu po raz pierwszy. Każdy kolejny premiowany zakup Uczestnika będzie rejestrowany w 

wewnętrznym systemie sprzedażowym Zleceniodawcy. 

9. Uczestnikiem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przystąpiła do Programu i posiada aktywne 

Konto, 

b) wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z realizacją 

zobowiązań wynikających z Uczestnictwa w niniejszym Programie i nie wycofała tej zgody, 

10. Uczestnik Programu bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu 

na inną osobę. 

11. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. 

12. Uczestnictwo w Programie nie nakłada na Uczestnika żadnych zobowiązań, w szczególności nie 

zobowiązuje go do dokonania zakupu produktów i usług Zleceniodawcy, bądź też dokonania 

jakichkolwiek innych czynności. 

13. W Programie nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne dokonujące zakupów na swój rachunek, a 

także pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Klientów Zleceniodawcy, którzy realizują 

zakupy poprzez sklep internetowy pod adresem https://zamowienia.bsltruck.pl/zaloguj-sie lub 

drogą telefoniczną, mailową czy za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, nie na swój 

rachunek, lecz na rachunek swojego pracodawcy lub zleceniodawcy lub firmy, którą reprezentują. 

14. Ponadto w Programie nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) 

Zleceniodawcy oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w 

organizacji Promocji. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz 

osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 
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 §5. Zasady przystąpienia do Programu 

 

1. W celu przystąpienia do Programu należy dokonać zakupów premiowanych produktów lub usług 

Zleceniodawcy, wymienionych w §7 niniejszego Regulaminu. 

2. Zgodnie z postanowieniami §4 niniejszego Regulaminu należy również przesłać poprawnie 

wypełniony formularz zgłoszeniowy do Programu na adres mailowy Zleceniodawcy 

mail@bslparts.pl. 

3. Zleceniodawca sporządzi listę Uczestników Programu na podstawie przesłanych i 

zweryfikowanych formularzy zgłoszeniowych, a także zgodnie z §6 ust. 5. na jej podstawie 

przygotuje pakiety powitalne, zawierające dane umożliwiające zarejestrowanie się na stronie 

Programu https://bsl.openbenefit.pl i dostarczy je do Uczestnika Programu w formie elektronicznej 

na adres e-mail Użytkownika lub w formie wydrukowanego pakietu. 

4. W celu rejestracji w Programie Uczestnik zobowiązany jest wejść na stronę serwisu internetowego 

Programu znajdującą się pod adresem https://bsl.openbenefit.pl oraz zapoznać się i zaakceptować 

treść umieszczonego tam Regulaminu. Następnie należy zarejestrować się korzystając z danych 

dostępowych, o których mowa w Ust.2 powyżej, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą 

formularz rejestracyjny i postępować zgodnie z otrzymanymi podczas procesu rejestracji 

instrukcjami. 

5. Po zakończeniu procesu rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora na wskazany przez niego 

podczas rejestracji adres mailowy link pozwalający na aktywację Konta w serwisie 

https://bsl.openbenefit.pl.  

6. Za dzień przystąpienia Uczestnika do Programu uważa się dzień aktywacji przez niego Konta, na 

zasadach opisanych w ust. 2 powyżej, przy czym naliczanie punktów odbywa się za pełen miesiąc 

kalendarzowy, tzn. może nastąpić od miesiąca następnego po dniu przystąpienia Uczestnika do 

Programu. 

7. Po aktywacji Konta w serwisie Openbenefit Uczestnik otrzyma od Zleceniodawcy indywidualny 

numer Uczestnika Programu. 

8. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno Konto w serwisie Openbenefit. 

9. Konto Uczestnika jest ważne przez cały okres trwania Programu. 

10. Po zamknięciu Programu, Konto Uczestnika będzie ważne przez jeden miesiąc kalendarzowy 

licząc od ostatniego dnia trwania Programu, umożliwiając tym samym wykorzystanie środków 

zgromadzonych w serwisie Openbenefit, a pochodzących z Nagród otrzymanych przez 

Uczestników. Po tym okresie Konto Uczestnika zostaje zamknięte i traci on możliwość na 

wykorzystanie zgromadzonych tam środków. 

  

§6. Zasady przyznawania i gromadzenia Punktów 

 

1. Przedmiotem Programu jest premiowanie Uczestników za zakupy produktów i usług wskazanych 

w §7 niniejszego Regulaminu, oferowanych przez Zleceniodawcę w sklepie internetowym pod 

adresem https://zamowienia.bsltruck.pl/zaloguj-sie lub zakupy produktów i usług drogą 

telefoniczną, mailową czy za pośrednictwem przedstawicieli handlowych. Premiowanie to odbywa 

się poprzez przyznawanie Punktów za zakupy towarów o określonej wartości i kategorii zgodnie 

z §7 w pełnym miesiącu kalendarzowym. 

2. Ostateczna wartość należnych Uczestnikowi Punktów ustalana jest przez Zleceniodawcę w 

oparciu o wolumen sprzedaży Produktów, o których mowa w ust. 1 osiągnięty przez Uczestnika 

w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, ustalany na podstawie danych z systemu 

rejestrującego sprzedaż Zleceniodawcy, z pominięciem sprzedanych Produktów, które następnie 

skutecznie zostały zwrócone przez Uczestnika. 

3. Zebrane Punkty zamieniane są na Nagrodę, która to przyznawana jest na Konto Uczestnika. 

4. Punkty są naliczane przez Zleceniodawcę i zamieniane na Nagrodę po zrealizowaniu transakcji tj. 

po uiszczeniu przez Uczestnika ceny za zakupiony towar lub usługę. 

5. Zleceniodawca po upływie każdego kalendarzowego miesiąca okresu trwania  Programu, o 
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którym mowa w §3, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych po jego upływie w oparciu 

o dane, o których mowa w ust. 2 i przelicznik Punktów, o którym mowa w §7 ust. 1, a także liczbę 

Punktów dla danego produktu lub usługi wskazaną w §7 sporządzi listę Uczestników uprawnionych 

do odbioru Nagrody wraz ze wskazaniem ostatecznej wartości Nagród należnych poszczególnym 

Uczestnikom. Następnie listę Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca 

niezwłocznie przesyła do Organizatora. 

6. Na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

Organizator ustala listę Uczestników Programu uprawnionych od odbioru nagrody. 

7. Uczestnicy o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni przez Zleceniodawcę drogą mailową na 

adres e-mailowy Uczestnika wskazany formularzu rejestracyjnym serwisu Openbenefit, w terminie 

10 dni roboczych od upływu okresu, o którym mowa w ust. 5. 

8. W ramach nagrody Uczestnicy otrzymują doładowania na indywidualne e-konta o wartości 

odpowiadającej wartości Nagrody ustalonej przez Zleceniodawcę zgodnie z przelicznikiem, o 

którym mowa w §7 ust. 1. 

9. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom na indywidualne Konto utworzone dla nich przez 

Organizatora na platformie internetowej Openbenefit do 10 dni roboczych od daty ustalenia Listy 

uczestników zgodnie z ust.6, nie wcześniej jednak niż po aktywacji swojego Konta w serwisie 

Openbenefit przez Uczestnika uprawnionego do odebrania Nagrody. 

10. Informację o sposobie aktywacji konta w serwisie Openbenefit wraz ze stosownym linkiem 

aktywacyjnym i danymi do rejestracji Zleceniodawca dostarcza drogą mailową lub poprzez 

Opiekuna handlowego do Uczestnika uprawnionego do wzięcia udziału w Programie. 

11. Informacje o przeliczniku Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem 

zamieszczone są w §7 Regulaminu, który dostępny jest po zalogowaniu na stronie Programu pod 

adresem https://bsl.openbenefit.pl, w siedzibie Organizatora i Zleceniodawcy oraz materiałach 

informacyjnych Zleceniodawcy. 

12. Późniejsze, niż przy dokonywaniu transakcji zakupu towarów lub usług od Zleceniodawcy, podanie 

indywidualnego numeru Uczestnika Programu celem naliczenia Punktów od tej transakcji nie jest 

możliwie, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania 

rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być zarejestrowane w okresie 

późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Podstawą 

późniejszej rejestracji jest paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji 

podczas awarii sprzętu. 

13. W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary Zleceniodawcy, Punkty, które zostały przyznane 

za ich zakup, będą odejmowane proporcjonalnie do wartości zwróconych towarów z Konta 

Uczestnika. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika 

w związku nabyciem konkretnych towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone. 

Jeżeli wartość nabytych towarów od Zleceniodawcy po zwrocie nie przekroczy minimalnego progu 

1000 zł netto, o którym mowa w §7 Ust. 1, Uczestnikowi zostaje odjęta całość punktów przyznanych 

w ramach Programu. 

14. Uczestnik ma prawo w każdym momencie do weryfikacji stanu aktualnie przyznanych Punktów za 

pośrednictwem swojego Konta w serwisie Openbenefit na podstawie przelicznika: wartość 15 

Punktów to 15 zł przy wcześniej zrealizowanym zakupie produktów na kwotę 1000 zł netto dla 

wszystkich grup produktów, z wyjątkiem usługi regeneracji turbosprężarki, za którą przysługuje 40 

Punktów, czyli 40. 

15. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, 

przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi 

do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z 

wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.  

16. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości naliczenia 

Punktów w ramach Programu za zakupu towarów lub usług w przypadku zakupu ich w ilościach 

hurtowych lub w celu ich dalszej odsprzedaży. Zleceniodawca zastrzega sobie również prawo 

wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów. 

 

https://bsl.openbenefit.pl/


§7. Wymiana Punktów na Nagrody 

 

1. Na potrzeby wymiany Punktów na Nagrody przyjmuje się następujący przelicznik i wartości 

Punktów: 

a) 15 Punktów przyznawane jest za każde 1000 zł netto wydane na produkty i usługi 

Zleceniodawcy z wyjątkiem ppkt b) poniżej; 

b) 40 Punktów przyznawane jest za zakup usługi regeneracji turbosprężarki; 

c) wartość 1 Punktu to 1 zł; 

d) ilość Punktów może ulec zwiększeniu w przypadku akcji, specjalnych bądź promocji 

poszczególnych grup towarowych co będzie komunikowane na Platformie. 

2. Punkty są wymieniane na Nagrody przyznawane Uczestnikowi zgodnie z przelicznikiem z Ust.1. 

powyżej, jako doładowanie środków na indywidualne Konto na platformie Programu. 

3. Uczestnik w zamian za środki zgromadzone na Koncie może nabywać wybrane Świadczenia 

(towary i usługi) oferowane za pośrednictwem serwisu Openbenefit pod adresem 

https://bsl.openbenefit.pl i udostępnione mu w ramach posiadanego Konta.  

4. W przypadku braku posiadania przez Uczestnika wystarczającej ilości środków do nabycia towaru 

lub usługi oferowanej w ramach serwisu https://bsl.openbenefit.pl Uczestnik może różnicę 

dopłacić przy wykorzystaniu własnych środków pieniężnych. W przypadku braku środków do 

nabycia towaru lub usługi oferowanej w ramach serwisu https://bsl.openbenefit.pl Uczestnik może 

wykorzystać wyłącznie własne środki pieniężne do zakupu danego towaru lub usługi poprzez 

płatności elektroniczne dostarczane przez serwis Płatności 24. 

5. Szczegółowe zasady nabywania poszczególnych usług i towarów w ramach serwisu 

https://bsl.openbenefit.pl reguluje regulamin Serwisu Openbenefit oraz dodatkowe warunki 

umieszczone przy opisie oferowanej do nabycia poszczególnej usługi lub towaru. 

6. Zebrane przez Uczestnika Nagrody w postaci doładowań na Konto mogą być wykorzystane do 

końca ważności Konta, nie dłużej jednak niż na jeden miesiąc po zakończeniu Programu przez 

Organizatora. Po tym terminie Uczestnik traci wszelkie wcześniej zgromadzone środki z Nagród, 

a Konto Uczestnika zostaje automatycznie zamknięte. 

 
 §8. Podatek od nagród 

 

1. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, a otrzymanie Nagrody pozostaje w 

związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą, po stronie 

Organizatora nie występują jakiekolwiek obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku otrzymania Nagroda 

stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powstaje w momencie uzyskania nagrody. 

Uczestnik ma obowiązek rozliczenia go razem z innymi przychodami związanymi z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

2. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, ale otrzymanie Nagrody nie pozostaje 

w związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą,  wartość 

przyznanej Nagrody stanowi przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych 

według skali podatkowej. Organizator w takim przypadku przygotuje i dostarczy Uczestnikowi oraz 

właściwemu Urzędowi Skarbowemu PIT 11, w oparciu o dane Uczestnika podane podczas 

rejestracji Konta w serwisie https://bsl.openbenefit.pl. Z tytułu otrzymania Nagrody, Uczestnicy są 

zobowiązani do prawidłowego i zgodnego z właściwymi przepisami prawa podatkowego obliczenia 

i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku wynikającego z faktu 

otrzymania Nagrody. 
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§9. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z naliczaniem Punktów dla poszczególnych 

Uczestników, Uczestnicy zobowiązani są kierować bezpośrednio do Zleceniodawcy Programu w 

formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail mail@bslparts.pl lub w formie 

pisemnej na adres siedziby Zleceniodawcy. 

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta albo dotyczące nabywanych za przyznane Nagrody 

towarów i usług oferowanych bezpośrednio przez Up Bonus lub Świadczeniodawców w ramach 

serwisu Openbenefit – Uczestnicy mogą albo kierować bezpośrednio do Zleceniodawcy na 

zasadach opisanych w Ust 1. albo składać w formie elektronicznej Organizatorowi przesyłając 

reklamację na adres e-mail mail@bslparts.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, indywidualny numer Uczestnika 

Programu  oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 

4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Up 

Bonus/BSL  zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Up 

Bonus/BSL zakresie. 

5. Up Bonus/BSL rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od 

daty otrzymania przez Up Bonus/BSL reklamacji zawierającej kompletną informację. 

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Uczestnika. 

Alternatywnie, Up Bonus/BSL może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Uczestnika 

składającego reklamację. 

7. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

Świadczeniodawcy, dotyczące nabytego przez Uczestnika z wykorzystaniem przyznanej Nagrody 

towaru lub usługi, należy zgłaszać bezpośrednio do Świadczeniodawcy na adres 

Świadczeniodawcy podany w Ofercie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim przez Uczestnika bezpośrednio do Up Bonus lub BSL, reklamacja ta zostaje 

przekazana do Świadczeniodawcy. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym 

punkcie, ponosi Świadczeniodawca. 

 

§10. Ochrona danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie Openbenefit jest Bonus Systems 

Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dywizjonu 303 numer 139 lokal 137, kod pocztowy 

01-470.   

2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl lub pisemnie na 

adres siedziby. W Bonus Systems Polska SA został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez email 

iod@upbonus.pl  

3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie 

ma charakter całkowicie dobrowolny jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.    

4. Dane, w tym: dane osobowe, Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji usług 

objętych Programem oraz , w przypadku udzielenia dodatkowej zgody usług marketingowych,  i 

posłużą do stworzenia Bazy Danych Uczestników Programu. Administratorem danych osobowych 

zawartych w Bazie Danych Uczestników Programu  jest Organizator. Przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit a i b Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

5. W ramach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Bonus wykonywać 

będzie następujące operacje dotyczące danych osobowych:  

a. zbieranie; 
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b. utrwalanie w systemach informatycznych; 

c. przechowywanie w systemach informatycznych; 

d. usuwanie. 

6. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz jego partnerów informacji o 

charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(„Newsletter”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera nie jest koniecznym warunkiem 

przystąpienia do Programu, aczkolwiek niewyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika 

otrzymywania informacji o artykułach oferowanych przez Organizatora oraz Partnerów oraz innych 

informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków. 

7. Zgoda, o której mowa w pkt. 7.6 powyżej, zostaje udzielona poprzez zaznaczenie odpowiedniej 

opcji na formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji. 

8. Newsletter stanowi usługę świadczoną przez Organizatora drogą elektroniczną. 

9. Dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta 

poczty elektronicznej (adresu e-mail), a także korzystania z przeglądarki internetowej. 

10. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie usługi Newsletter następuje 

poprzez udzielenie zgody, o czym mowa w pkt 7.6 powyżej, natomiast rozwiązanie wspomnianej 

umowy możliwe jest poprzez wysłanie oświadczenia do Organizatora o chęci rezygnacji z 

Newslettera (drogą email, pisemną, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na 

stronie internetowej Organizatora lub poprzez kliknięcie w specjalnie do tego przeznaczony link 

umieszczony na końcu każdej wiadomości email wysyłanej w ramach Newslettera i potwierdzenie 

woli rezygnacji z usługi. Rezygnacja z usługi Newsletter nie pociąga za sobą wystąpienia 

Uczestnika z Programu.   

11. Regulamin usługi Newsletter stanowi integralną część Regulaminu Programu i dostępny jest 

nieodpłatnie na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Openbenefit w zakładce 

dotyczącej Programu. Na żądanie Uczestnika, który dokona subskrypcji Newslettera może on 

zostać udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści 

regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Uczestnika. 

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia w 

dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z 

tych praw należy skontaktować się z Bonus Systems Polska SA  wykorzystując w tym celu dane 

kontaktowe podane we wstępie.  

13. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich 

danych osobowych. Ma to zastosowanie również do danych adresowych i kontaktowych 

Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. Powyższa zmiana może zostać dokonana Przez 

Uczestnika poprzez wypełnienie specjalnego formularza zmiany danych dostępnego na stronie 

internetowej Organizatora. 

14. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane 

brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika. 

15. Dostęp do danych osobowych Uczestnika mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz 

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji usług świadczonych dla Bonus Systems Polska SA, w szczególności firmy obsługujące 

infolinię, systemy informatyczne, firmy którym zlecono wysyłanie informacji handlowych - przy czym 

takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bonus Systems 

Polska SA i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Podmioty te są zobowiązane do zachowania 

wysokich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  . 

16. Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych 

podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie 

będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub niezbędne do 

prawidłowej realizacji Programu. 

17. Zleceniodawca pozostaje administratorem danych osobowych w zakresie danych zakupowych 

Uczestników w § 6 pkt. 1-6 Regulaminu i dokona w tym zakresie powierzenie danych osobowych 



Uczestników na rzecz Organizatora w zakresie niezbędnym do utworzenie Konta oraz wydania 

Nagrody. Zasady powierzenia zostaną określone w osobnej umowie powierzenia przetwarzania 

danych, która będzie gwarantować wysoki standard ochrony danych osobowych Uczestników.  

  

§11. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu 

 

1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach: 

a) Utrata ważności Konta  i brak jego przedłużenia  

b) Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu  

c) Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie  

2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez 

nieprawidłowe korzystanie z Konta i zgromadzonych Punktów, podanie nieprawdziwych danych 

lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i 

zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści 

przewidzianych w Programie. 

3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji. 

4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna 

mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do siedziby Organizatora  bądź e-

mailowego, które należy przesłać na adres: mail@bslparts.pl z dopiskiem rezygnacja z programu 

BSL BONUS. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie 

Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte. 

5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego 

zakończenia. O zakończeniu Programu poinformuje Uczestników drogę elektroniczną na adresy 

mailowe wskazane przez Uczestników podczas procesu rejestracji. 

6. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania  zebranych Punktów na Oferty w terminie dwóch 

miesięcy od daty poinformowania go o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony 

powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wykorzystania 

zgromadzonych Punktów. 

  

§12. Zmiany Regulaminu Programu 

 

1. Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, każda taka zmiana 

będzie ogłaszana przez Organizatora z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja 

Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Openbenefit w sekcji 

dotyczącej  Programu. 

2. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem 

wiadomości e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez 

Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, przy czym przez miesiąc od otrzymania przez Uczestnika 

takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w 

Programie korzyści na dotychczasowych zasadach. 

  

 

§13. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 

2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia 

formularza rejestracyjnego przez Uczestnika. 

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w 

materiałach reklamowych Programu dla Uczestników, na stronie internetowej Organizatora oraz w 

serwisie Openbenefit w sekcji dotyczącej Programu. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania przyczyn, w 

tym, w szczególności do zmian treści §7 zawierającego Produkty i Kategorie objęte Programem i 

wartości przyznawanych Punktów. O ewentualnych zmianach postanowień Regulaminu 

Uczestnicy będą informowani drogą elektroniczną w dniu roboczym poprzedzającym 

wprowadzenie zmiany. W ten sam sposób Uczestnicy zostaną również poinformowani o 

ewentualnym przedłużeniu, zakończeniu lub odwołaniu Programu. 

6. W przypadku zmiany treści §7 , o którym mowa w ust. 5., dotychczasową treść §7 stosuje się do 

transakcji sprzedaży Produktów, o ile zostały dokonane lub są wynikiem złożenia uprzedniego 

zamówienia w dacie obowiązywania dotychczasowej treści §7 . 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-02-15 


