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1. Program EL-SIGMA AIRLINES ma charakter konkursu i jest organizowany przez El-Sigma 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach we współpracy 
z Dostawcami określonymi w pkt. 3.

2. Wzięcie udziału w Programie EL-SIGMA AIRLINES jest jednoznaczne z akceptacją niniej-
szego regulaminu.

3. Celem Programu EL-SIGMA AIRLINES jest wspieranie sprzedaży produktów Dostawców, 
z którymi współpracuje El–Sigma Sp. z o.o., tj.: BEMKO; ETI POLAM; KANLUX; KARLIK; 
NOARK; PAWBOL; TRYTYT; oraz produktów w marce własnej SIGMA i materiałów 
eksploatacyjnych oferowanych przez El-Sigma Sp. z o.o.

4. Uczestnikami Programu EL-SIGMA AIRLINES są Hurtownie zrzeszone w Grupie Dystry-
bucyjnej El–Sigma Sp. z o.o. oraz Klienci tych Hurtowni dokonujący zakupów produktów 
Dostawców określonych w pkt. 3.

5. Program EL-SIGMA AIRLINES organizowany jest od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. Roz-
strzygnięcie Programu EL-SIGMA AIRLINES nastąpi w terminie do dnia 31.10.2019r.

6. W Programie EL-SIGMA AIRLINES będzie przyznana nagroda rzeczowa oraz pieniężna, 
z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu, na wyjazd zagraniczny do Hiszpanii o łącz-
nej wartości nie przekraczającej 4 600 zł brutto (podatek dochodowy od osób fizycznych 
pobiera i odprowadza do Urzędu Skarbowego Organizator). Wycieczka będzie zrealizo-
wana najpóźniej do końca grudnia 2019r. W ramach wyjazdu Organizator zapewni 
1 osobie wskazanej przez każdego uprawnionego zorganizowaną wycieczkę oraz przelot 
tam i z powrotem.

7. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach przez powołaną przez Organizatora 
Komisję Konkursową składającą się z Przedstawiciela Zarządu El-Sigma Sp. z o.o. oraz 
Przedstawiciela Działu Handlowego El-Sigma Sp. z o.o.:
Kategoria I: Za najwyższy obrót netto u danego Dostawcy w czasie trwania Programu 
EL-SIGMA AIRLINES.
Kategoria II: Za największy procentowy przyrost, w czasie trwania Programu EL-SIGMA 
AIRLINES, obrotów netto w odniesieniu do okresu od 01.07.2018r. do 30.09.2018. 
u danego Dostawcy.

8. Uprawnionymi do nagrody będą Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 10, 11 i 12.

9. Do Nagród wymienionych w pkt. 6 powyżej, przypadających na rzecz Uczestników, dla 
których uzyskiwana Nagroda nie wiąże się z przychodem uzyskiwanym z działalności 
gospodarczej, dodana zostanie nagroda pieniężna w wysokości równej kwocie należnego 
od danego Laureata podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie na podstawie 
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tej 
nagrody dodatkowej nie będzie podlegała wypłacie na rzecz Uczestnika, lecz zostanie 
przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego potrącona z wygranej Nagrody 
i odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej Nagrody 
do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podat-
ku dochodowego, którą powinien zapłacić Organizatorowi przed wydaniem wygranej 
Nagrody. Powyższe nie znajduje zastosowania do Uczestników, dla których uzyskiwana 
Nagroda wiązać się będzie z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej. 
W przypadku Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej wartość Nagrody stanowi przychód i powinna zostać przez nich 
rozliczona na zasadach ogólnych.

10. Warunkiem uzyskania nagrody w każdej z dwóch kategorii określonych w pkt. 7 jest 
niewystępowanie po stronie Hurtowni zaległości płatniczych wobec danego Dostawcy 
określonemu w pkt. 3, których przeterminowanie jest dłuższe niż 30 dni, a łączna wartość 
tak przeterminowanych należności przekracza kwotę 15 000 zł netto.

11. Hurtowni może zostać przyznana wyłącznie jedna nagroda w ramach niniejszego 
Programu EL-SIGMA AIRLINES. W przypadku, gdy dana Hurtowania spełni obydwa 
warunki określone w pkt. 7 u jednego Dostawcy, lub spełni te warunki u dwóch lub 
więcej Dostawców uprawniona jest wyłącznie do jednej wygranej.

12. W sytuacji opisanej w pkt. 11 stosowane będą następujące zasady przyznawania nagród:

a) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
jednego Dostawcy w obu kategoriach to przysługuje jej nagroda w kategorii I, a nagroda 
w kategorii II przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w tej kategorii,

b) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w tej samej kategorii, uzyskuje nagrodę u tego Dostawcy, z którym 
w okresie trwania programu osiągnęła wyższy poziom obrotu (kategoria I) lub wyższy 
przyrost obrotu (kategoria II). W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym 
u drugiego Dostawcy przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w danej 
kategorii,

c) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w różnych kategoriach uzyskuje nagrodę w ramach kategorii I. 
W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym u drugiego Dostawcy przysłu-
guje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w II kategorii,

d) w przypadku wystąpienia dalszych kumulacji wyników osiągniętych przez Hurtownie 
w ramach Programu EL-SIGMA AIRLINES stosowane będą odpowiednio zasady opisane 

po lit. a) – c); ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie uprawnienia do nagród w wypadkach 
określonych w pkt. 10 oraz 11 należy do Komisji Konkursowej El–Sigma Sp. z o.o.

13. Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 oraz 10 i którym przyznano nagro-
dę, z uwzględnieniem pkt. 12. niniejszego Regulaminu, wskażą Klienta, który przez swoje 
zakupy towarów poszczególnych Dostawców miał największy udział w spełnieniu przez 
daną Hurtownię warunków z pkt. 7. Klient ten uprawniony jest do nagrody określonej 
w pkt. 6.

14. Hurtownie zobowiązane są do wskazania osób realizujących nagrodę określoną w pkt. 
6 w terminie do 08.10.2019r. Zmiana tych osób po tym terminie jest możliwa pod warun-
kiem uregulowania przez Hurtownię kosztów związanych z zamianą (np. kosztów przebu-
kowania biletów lotniczych). El–Sigma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia 
Klienta lub Hurtowni kosztami wyjazdu osoby wskazanej do realizacji nagrody, która 
bez uzasadnionej przyczyny nie weźmie udziału w wyjeździe i nie poinformuje Organiza-
tora o zaistniałych okolicznościach najpóźniej na 48h przed datą wyjazdu.

15. Udział Klienta, Hurtowni i osób wskazanych przez Hurtownie w Programie EL-SIGMA 
AIRLINES wymaga przetwarzania ich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, 
datę urodzenia, numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości, PESEL. Udostępnienie tych 
danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak odmowa ich udo-
stępnienia i wyrażenia zgody na przetwarzanie uniemożliwi ich udział w Programie 
EL–SIGMA Airlines. W takiej sytuacji Organizator uprawniony jest do odpowiedniej 
zmiany decyzji w zakresie przyznania nagród, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.
Dodatkowo w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących 
produktów i usług Organizatora środkami komunikacji elektronicznej wymagane jest 
przetwarzanie adresu mailowego w/w osób. Udostępnienie tych danych i wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie również jest dobrowolne, a brak odpowiedniej zgody skutkuje 
brakiem możliwości przetwarzania tych danych w opisanym celu.

16. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator powołał inspektora 
danych osobowych, z którym można się kontaktować pod nr tel. 797 727 882 i pod adre-
sem poczty elektronicznej daneosobowe@elsigma.pl. Dane osobowe przetwarzane są 
w celu przeprowadzenia Programu EL-SIGMA AIRLINES, w tym wykonania zobowiązań 
Organizatora wobec uczestników oraz – opcjonalnie - w celu wysyłania informacji han-
dlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora środkami komu-
nikacji elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom 
podmiotów: organom administracji skarbowej, podmiotom zajmującym się doręczaniem 
przesyłek pocztowych i kurierskich, firmom świadczącym usługi outsourcingowe na 
rzecz Organizatora w szczególności w zakresie obsługi księgowej i prawnej, podmiotom 
współpracującym na zlecenie Organizatora przy realizacji Programu EL–SIGMA AIRLI-
NES (w szczególności: biura podróży, hotele, przewoźnicy, Hurtownie). Podstawą prze-
twarzania danych osobowych są zgody ich dysponentów. Dane uzyskane w ramach kon-
kursu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu, jak również nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani 
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji 

Programu EL-SIGMA AIRLINES oraz rozliczenia tego Programu. Dysponenci danych 
osobowych mają prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych o ile są nieprawidłowe,
– cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed złożeniem 
tego oświadczenia Organizatorowi,
– żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarza-
nie, o ile nie wystąpi inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo-
średniego,
– przenoszenia danych osobowych, tj. żądania ich otrzymania w ustrukturyzowanym 
formacie i prawo do ich przesłania innemu administratorowi, lub żądania, aby bezpośred-
nio Organizator przesłał te dane, o ile będzie to technicznie możliwe,
– do złożenia skargi organowi nadzorczemu na przetwarzanie danych osobowych 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Hurtownia upoważniona jest do zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych 
od Klientów, swoich przedstawicieli i innych osób przez nią wskazanych o treści określo-
nej w załączniku do niniejszego Regulaminu i przekazania ich Organizatorowi.

17. Regulamin Programu ogłoszony zostanie poprzez złożenie w siedzibie Organizatora 
oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.elsigma.pl.
Zmiany Regulaminu wprowadzane decyzją Organizatora będą umieszczane w wyżej 
wymienionych miejscach.



1. Program EL-SIGMA AIRLINES ma charakter konkursu i jest organizowany przez El-Sigma 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach we współpracy 
z Dostawcami określonymi w pkt. 3.

2. Wzięcie udziału w Programie EL-SIGMA AIRLINES jest jednoznaczne z akceptacją niniej-
szego regulaminu.

3. Celem Programu EL-SIGMA AIRLINES jest wspieranie sprzedaży produktów Dostawców, 
z którymi współpracuje El–Sigma Sp. z o.o., tj.: BEMKO; ETI POLAM; KANLUX; KARLIK; 
NOARK; PAWBOL; TRYTYT; oraz produktów w marce własnej SIGMA i materiałów 
eksploatacyjnych oferowanych przez El-Sigma Sp. z o.o.

4. Uczestnikami Programu EL-SIGMA AIRLINES są Hurtownie zrzeszone w Grupie Dystry-
bucyjnej El–Sigma Sp. z o.o. oraz Klienci tych Hurtowni dokonujący zakupów produktów 
Dostawców określonych w pkt. 3.

5. Program EL-SIGMA AIRLINES organizowany jest od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. Roz-
strzygnięcie Programu EL-SIGMA AIRLINES nastąpi w terminie do dnia 31.10.2019r.

6. W Programie EL-SIGMA AIRLINES będzie przyznana nagroda rzeczowa oraz pieniężna, 
z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu, na wyjazd zagraniczny do Hiszpanii o łącz-
nej wartości nie przekraczającej 4 600 zł brutto (podatek dochodowy od osób fizycznych 
pobiera i odprowadza do Urzędu Skarbowego Organizator). Wycieczka będzie zrealizo-
wana najpóźniej do końca grudnia 2019r. W ramach wyjazdu Organizator zapewni 
1 osobie wskazanej przez każdego uprawnionego zorganizowaną wycieczkę oraz przelot 
tam i z powrotem.

7. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach przez powołaną przez Organizatora 
Komisję Konkursową składającą się z Przedstawiciela Zarządu El-Sigma Sp. z o.o. oraz 
Przedstawiciela Działu Handlowego El-Sigma Sp. z o.o.:
Kategoria I: Za najwyższy obrót netto u danego Dostawcy w czasie trwania Programu 
EL-SIGMA AIRLINES.
Kategoria II: Za największy procentowy przyrost, w czasie trwania Programu EL-SIGMA 
AIRLINES, obrotów netto w odniesieniu do okresu od 01.07.2018r. do 30.09.2018. 
u danego Dostawcy.

8. Uprawnionymi do nagrody będą Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 10, 11 i 12.

9. Do Nagród wymienionych w pkt. 6 powyżej, przypadających na rzecz Uczestników, dla 
których uzyskiwana Nagroda nie wiąże się z przychodem uzyskiwanym z działalności 
gospodarczej, dodana zostanie nagroda pieniężna w wysokości równej kwocie należnego 
od danego Laureata podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie na podstawie 
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tej 
nagrody dodatkowej nie będzie podlegała wypłacie na rzecz Uczestnika, lecz zostanie 
przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego potrącona z wygranej Nagrody 
i odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej Nagrody 
do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podat-
ku dochodowego, którą powinien zapłacić Organizatorowi przed wydaniem wygranej 
Nagrody. Powyższe nie znajduje zastosowania do Uczestników, dla których uzyskiwana 
Nagroda wiązać się będzie z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej. 
W przypadku Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej wartość Nagrody stanowi przychód i powinna zostać przez nich 
rozliczona na zasadach ogólnych.

10. Warunkiem uzyskania nagrody w każdej z dwóch kategorii określonych w pkt. 7 jest 
niewystępowanie po stronie Hurtowni zaległości płatniczych wobec danego Dostawcy 
określonemu w pkt. 3, których przeterminowanie jest dłuższe niż 30 dni, a łączna wartość 
tak przeterminowanych należności przekracza kwotę 15 000 zł netto.

11. Hurtowni może zostać przyznana wyłącznie jedna nagroda w ramach niniejszego 
Programu EL-SIGMA AIRLINES. W przypadku, gdy dana Hurtowania spełni obydwa 
warunki określone w pkt. 7 u jednego Dostawcy, lub spełni te warunki u dwóch lub 
więcej Dostawców uprawniona jest wyłącznie do jednej wygranej.

12. W sytuacji opisanej w pkt. 11 stosowane będą następujące zasady przyznawania nagród:

a) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
jednego Dostawcy w obu kategoriach to przysługuje jej nagroda w kategorii I, a nagroda 
w kategorii II przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w tej kategorii,

b) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w tej samej kategorii, uzyskuje nagrodę u tego Dostawcy, z którym 
w okresie trwania programu osiągnęła wyższy poziom obrotu (kategoria I) lub wyższy 
przyrost obrotu (kategoria II). W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym 
u drugiego Dostawcy przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w danej 
kategorii,

c) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w różnych kategoriach uzyskuje nagrodę w ramach kategorii I. 
W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym u drugiego Dostawcy przysłu-
guje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w II kategorii,

d) w przypadku wystąpienia dalszych kumulacji wyników osiągniętych przez Hurtownie 
w ramach Programu EL-SIGMA AIRLINES stosowane będą odpowiednio zasady opisane 

po lit. a) – c); ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie uprawnienia do nagród w wypadkach 
określonych w pkt. 10 oraz 11 należy do Komisji Konkursowej El–Sigma Sp. z o.o.

13. Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 oraz 10 i którym przyznano nagro-
dę, z uwzględnieniem pkt. 12. niniejszego Regulaminu, wskażą Klienta, który przez swoje 
zakupy towarów poszczególnych Dostawców miał największy udział w spełnieniu przez 
daną Hurtownię warunków z pkt. 7. Klient ten uprawniony jest do nagrody określonej 
w pkt. 6.

14. Hurtownie zobowiązane są do wskazania osób realizujących nagrodę określoną w pkt. 
6 w terminie do 08.10.2019r. Zmiana tych osób po tym terminie jest możliwa pod warun-
kiem uregulowania przez Hurtownię kosztów związanych z zamianą (np. kosztów przebu-
kowania biletów lotniczych). El–Sigma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia 
Klienta lub Hurtowni kosztami wyjazdu osoby wskazanej do realizacji nagrody, która 
bez uzasadnionej przyczyny nie weźmie udziału w wyjeździe i nie poinformuje Organiza-
tora o zaistniałych okolicznościach najpóźniej na 48h przed datą wyjazdu.

15. Udział Klienta, Hurtowni i osób wskazanych przez Hurtownie w Programie EL-SIGMA 
AIRLINES wymaga przetwarzania ich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, 
datę urodzenia, numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości, PESEL. Udostępnienie tych 
danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak odmowa ich udo-
stępnienia i wyrażenia zgody na przetwarzanie uniemożliwi ich udział w Programie 
EL–SIGMA Airlines. W takiej sytuacji Organizator uprawniony jest do odpowiedniej 
zmiany decyzji w zakresie przyznania nagród, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.
Dodatkowo w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących 
produktów i usług Organizatora środkami komunikacji elektronicznej wymagane jest 
przetwarzanie adresu mailowego w/w osób. Udostępnienie tych danych i wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie również jest dobrowolne, a brak odpowiedniej zgody skutkuje 
brakiem możliwości przetwarzania tych danych w opisanym celu.

16. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator powołał inspektora 
danych osobowych, z którym można się kontaktować pod nr tel. 797 727 882 i pod adre-
sem poczty elektronicznej daneosobowe@elsigma.pl. Dane osobowe przetwarzane są 
w celu przeprowadzenia Programu EL-SIGMA AIRLINES, w tym wykonania zobowiązań 
Organizatora wobec uczestników oraz – opcjonalnie - w celu wysyłania informacji han-
dlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora środkami komu-
nikacji elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom 
podmiotów: organom administracji skarbowej, podmiotom zajmującym się doręczaniem 
przesyłek pocztowych i kurierskich, firmom świadczącym usługi outsourcingowe na 
rzecz Organizatora w szczególności w zakresie obsługi księgowej i prawnej, podmiotom 
współpracującym na zlecenie Organizatora przy realizacji Programu EL–SIGMA AIRLI-
NES (w szczególności: biura podróży, hotele, przewoźnicy, Hurtownie). Podstawą prze-
twarzania danych osobowych są zgody ich dysponentów. Dane uzyskane w ramach kon-
kursu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu, jak również nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani 
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji 

Programu EL-SIGMA AIRLINES oraz rozliczenia tego Programu. Dysponenci danych 
osobowych mają prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych o ile są nieprawidłowe,
– cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed złożeniem 
tego oświadczenia Organizatorowi,
– żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarza-
nie, o ile nie wystąpi inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo-
średniego,
– przenoszenia danych osobowych, tj. żądania ich otrzymania w ustrukturyzowanym 
formacie i prawo do ich przesłania innemu administratorowi, lub żądania, aby bezpośred-
nio Organizator przesłał te dane, o ile będzie to technicznie możliwe,
– do złożenia skargi organowi nadzorczemu na przetwarzanie danych osobowych 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Hurtownia upoważniona jest do zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych 
od Klientów, swoich przedstawicieli i innych osób przez nią wskazanych o treści określo-
nej w załączniku do niniejszego Regulaminu i przekazania ich Organizatorowi.

17. Regulamin Programu ogłoszony zostanie poprzez złożenie w siedzibie Organizatora 
oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.elsigma.pl.
Zmiany Regulaminu wprowadzane decyzją Organizatora będą umieszczane w wyżej 
wymienionych miejscach.



1. Program EL-SIGMA AIRLINES ma charakter konkursu i jest organizowany przez El-Sigma 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach we współpracy 
z Dostawcami określonymi w pkt. 3.

2. Wzięcie udziału w Programie EL-SIGMA AIRLINES jest jednoznaczne z akceptacją niniej-
szego regulaminu.

3. Celem Programu EL-SIGMA AIRLINES jest wspieranie sprzedaży produktów Dostawców, 
z którymi współpracuje El–Sigma Sp. z o.o., tj.: BEMKO; ETI POLAM; KANLUX; KARLIK; 
NOARK; PAWBOL; TRYTYT; oraz produktów w marce własnej SIGMA i materiałów 
eksploatacyjnych oferowanych przez El-Sigma Sp. z o.o.

4. Uczestnikami Programu EL-SIGMA AIRLINES są Hurtownie zrzeszone w Grupie Dystry-
bucyjnej El–Sigma Sp. z o.o. oraz Klienci tych Hurtowni dokonujący zakupów produktów 
Dostawców określonych w pkt. 3.

5. Program EL-SIGMA AIRLINES organizowany jest od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. Roz-
strzygnięcie Programu EL-SIGMA AIRLINES nastąpi w terminie do dnia 31.10.2019r.

6. W Programie EL-SIGMA AIRLINES będzie przyznana nagroda rzeczowa oraz pieniężna, 
z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu, na wyjazd zagraniczny do Hiszpanii o łącz-
nej wartości nie przekraczającej 4 600 zł brutto (podatek dochodowy od osób fizycznych 
pobiera i odprowadza do Urzędu Skarbowego Organizator). Wycieczka będzie zrealizo-
wana najpóźniej do końca grudnia 2019r. W ramach wyjazdu Organizator zapewni 
1 osobie wskazanej przez każdego uprawnionego zorganizowaną wycieczkę oraz przelot 
tam i z powrotem.

7. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach przez powołaną przez Organizatora 
Komisję Konkursową składającą się z Przedstawiciela Zarządu El-Sigma Sp. z o.o. oraz 
Przedstawiciela Działu Handlowego El-Sigma Sp. z o.o.:
Kategoria I: Za najwyższy obrót netto u danego Dostawcy w czasie trwania Programu 
EL-SIGMA AIRLINES.
Kategoria II: Za największy procentowy przyrost, w czasie trwania Programu EL-SIGMA 
AIRLINES, obrotów netto w odniesieniu do okresu od 01.07.2018r. do 30.09.2018. 
u danego Dostawcy.

8. Uprawnionymi do nagrody będą Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 10, 11 i 12.

9. Do Nagród wymienionych w pkt. 6 powyżej, przypadających na rzecz Uczestników, dla 
których uzyskiwana Nagroda nie wiąże się z przychodem uzyskiwanym z działalności 
gospodarczej, dodana zostanie nagroda pieniężna w wysokości równej kwocie należnego 
od danego Laureata podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie na podstawie 
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tej 
nagrody dodatkowej nie będzie podlegała wypłacie na rzecz Uczestnika, lecz zostanie 
przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego potrącona z wygranej Nagrody 
i odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej Nagrody 
do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podat-
ku dochodowego, którą powinien zapłacić Organizatorowi przed wydaniem wygranej 
Nagrody. Powyższe nie znajduje zastosowania do Uczestników, dla których uzyskiwana 
Nagroda wiązać się będzie z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej. 
W przypadku Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej wartość Nagrody stanowi przychód i powinna zostać przez nich 
rozliczona na zasadach ogólnych.

10. Warunkiem uzyskania nagrody w każdej z dwóch kategorii określonych w pkt. 7 jest 
niewystępowanie po stronie Hurtowni zaległości płatniczych wobec danego Dostawcy 
określonemu w pkt. 3, których przeterminowanie jest dłuższe niż 30 dni, a łączna wartość 
tak przeterminowanych należności przekracza kwotę 15 000 zł netto.

11. Hurtowni może zostać przyznana wyłącznie jedna nagroda w ramach niniejszego 
Programu EL-SIGMA AIRLINES. W przypadku, gdy dana Hurtowania spełni obydwa 
warunki określone w pkt. 7 u jednego Dostawcy, lub spełni te warunki u dwóch lub 
więcej Dostawców uprawniona jest wyłącznie do jednej wygranej.

12. W sytuacji opisanej w pkt. 11 stosowane będą następujące zasady przyznawania nagród:

a) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
jednego Dostawcy w obu kategoriach to przysługuje jej nagroda w kategorii I, a nagroda 
w kategorii II przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w tej kategorii,

b) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w tej samej kategorii, uzyskuje nagrodę u tego Dostawcy, z którym 
w okresie trwania programu osiągnęła wyższy poziom obrotu (kategoria I) lub wyższy 
przyrost obrotu (kategoria II). W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym 
u drugiego Dostawcy przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w danej 
kategorii,

c) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w różnych kategoriach uzyskuje nagrodę w ramach kategorii I. 
W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym u drugiego Dostawcy przysłu-
guje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w II kategorii,

d) w przypadku wystąpienia dalszych kumulacji wyników osiągniętych przez Hurtownie 
w ramach Programu EL-SIGMA AIRLINES stosowane będą odpowiednio zasady opisane 

po lit. a) – c); ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie uprawnienia do nagród w wypadkach 
określonych w pkt. 10 oraz 11 należy do Komisji Konkursowej El–Sigma Sp. z o.o.

13. Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 oraz 10 i którym przyznano nagro-
dę, z uwzględnieniem pkt. 12. niniejszego Regulaminu, wskażą Klienta, który przez swoje 
zakupy towarów poszczególnych Dostawców miał największy udział w spełnieniu przez 
daną Hurtownię warunków z pkt. 7. Klient ten uprawniony jest do nagrody określonej 
w pkt. 6.

14. Hurtownie zobowiązane są do wskazania osób realizujących nagrodę określoną w pkt. 
6 w terminie do 08.10.2019r. Zmiana tych osób po tym terminie jest możliwa pod warun-
kiem uregulowania przez Hurtownię kosztów związanych z zamianą (np. kosztów przebu-
kowania biletów lotniczych). El–Sigma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia 
Klienta lub Hurtowni kosztami wyjazdu osoby wskazanej do realizacji nagrody, która 
bez uzasadnionej przyczyny nie weźmie udziału w wyjeździe i nie poinformuje Organiza-
tora o zaistniałych okolicznościach najpóźniej na 48h przed datą wyjazdu.

15. Udział Klienta, Hurtowni i osób wskazanych przez Hurtownie w Programie EL-SIGMA 
AIRLINES wymaga przetwarzania ich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, 
datę urodzenia, numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości, PESEL. Udostępnienie tych 
danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak odmowa ich udo-
stępnienia i wyrażenia zgody na przetwarzanie uniemożliwi ich udział w Programie 
EL–SIGMA Airlines. W takiej sytuacji Organizator uprawniony jest do odpowiedniej 
zmiany decyzji w zakresie przyznania nagród, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.
Dodatkowo w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących 
produktów i usług Organizatora środkami komunikacji elektronicznej wymagane jest 
przetwarzanie adresu mailowego w/w osób. Udostępnienie tych danych i wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie również jest dobrowolne, a brak odpowiedniej zgody skutkuje 
brakiem możliwości przetwarzania tych danych w opisanym celu.

16. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator powołał inspektora 
danych osobowych, z którym można się kontaktować pod nr tel. 797 727 882 i pod adre-
sem poczty elektronicznej daneosobowe@elsigma.pl. Dane osobowe przetwarzane są 
w celu przeprowadzenia Programu EL-SIGMA AIRLINES, w tym wykonania zobowiązań 
Organizatora wobec uczestników oraz – opcjonalnie - w celu wysyłania informacji han-
dlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora środkami komu-
nikacji elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom 
podmiotów: organom administracji skarbowej, podmiotom zajmującym się doręczaniem 
przesyłek pocztowych i kurierskich, firmom świadczącym usługi outsourcingowe na 
rzecz Organizatora w szczególności w zakresie obsługi księgowej i prawnej, podmiotom 
współpracującym na zlecenie Organizatora przy realizacji Programu EL–SIGMA AIRLI-
NES (w szczególności: biura podróży, hotele, przewoźnicy, Hurtownie). Podstawą prze-
twarzania danych osobowych są zgody ich dysponentów. Dane uzyskane w ramach kon-
kursu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu, jak również nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani 
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji 

Programu EL-SIGMA AIRLINES oraz rozliczenia tego Programu. Dysponenci danych 
osobowych mają prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych o ile są nieprawidłowe,
– cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed złożeniem 
tego oświadczenia Organizatorowi,
– żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarza-
nie, o ile nie wystąpi inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo-
średniego,
– przenoszenia danych osobowych, tj. żądania ich otrzymania w ustrukturyzowanym 
formacie i prawo do ich przesłania innemu administratorowi, lub żądania, aby bezpośred-
nio Organizator przesłał te dane, o ile będzie to technicznie możliwe,
– do złożenia skargi organowi nadzorczemu na przetwarzanie danych osobowych 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Hurtownia upoważniona jest do zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych 
od Klientów, swoich przedstawicieli i innych osób przez nią wskazanych o treści określo-
nej w załączniku do niniejszego Regulaminu i przekazania ich Organizatorowi.

17. Regulamin Programu ogłoszony zostanie poprzez złożenie w siedzibie Organizatora 
oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.elsigma.pl.
Zmiany Regulaminu wprowadzane decyzją Organizatora będą umieszczane w wyżej 
wymienionych miejscach.



1. Program EL-SIGMA AIRLINES ma charakter konkursu i jest organizowany przez El-Sigma 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach we współpracy 
z Dostawcami określonymi w pkt. 3.

2. Wzięcie udziału w Programie EL-SIGMA AIRLINES jest jednoznaczne z akceptacją niniej-
szego regulaminu.

3. Celem Programu EL-SIGMA AIRLINES jest wspieranie sprzedaży produktów Dostawców, 
z którymi współpracuje El–Sigma Sp. z o.o., tj.: BEMKO; ETI POLAM; KANLUX; KARLIK; 
NOARK; PAWBOL; TRYTYT; oraz produktów w marce własnej SIGMA i materiałów 
eksploatacyjnych oferowanych przez El-Sigma Sp. z o.o.

4. Uczestnikami Programu EL-SIGMA AIRLINES są Hurtownie zrzeszone w Grupie Dystry-
bucyjnej El–Sigma Sp. z o.o. oraz Klienci tych Hurtowni dokonujący zakupów produktów 
Dostawców określonych w pkt. 3.

5. Program EL-SIGMA AIRLINES organizowany jest od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. Roz-
strzygnięcie Programu EL-SIGMA AIRLINES nastąpi w terminie do dnia 31.10.2019r.

6. W Programie EL-SIGMA AIRLINES będzie przyznana nagroda rzeczowa oraz pieniężna, 
z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu, na wyjazd zagraniczny do Hiszpanii o łącz-
nej wartości nie przekraczającej 4 600 zł brutto (podatek dochodowy od osób fizycznych 
pobiera i odprowadza do Urzędu Skarbowego Organizator). Wycieczka będzie zrealizo-
wana najpóźniej do końca grudnia 2019r. W ramach wyjazdu Organizator zapewni 
1 osobie wskazanej przez każdego uprawnionego zorganizowaną wycieczkę oraz przelot 
tam i z powrotem.

7. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach przez powołaną przez Organizatora 
Komisję Konkursową składającą się z Przedstawiciela Zarządu El-Sigma Sp. z o.o. oraz 
Przedstawiciela Działu Handlowego El-Sigma Sp. z o.o.:
Kategoria I: Za najwyższy obrót netto u danego Dostawcy w czasie trwania Programu 
EL-SIGMA AIRLINES.
Kategoria II: Za największy procentowy przyrost, w czasie trwania Programu EL-SIGMA 
AIRLINES, obrotów netto w odniesieniu do okresu od 01.07.2018r. do 30.09.2018. 
u danego Dostawcy.

8. Uprawnionymi do nagrody będą Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 10, 11 i 12.

9. Do Nagród wymienionych w pkt. 6 powyżej, przypadających na rzecz Uczestników, dla 
których uzyskiwana Nagroda nie wiąże się z przychodem uzyskiwanym z działalności 
gospodarczej, dodana zostanie nagroda pieniężna w wysokości równej kwocie należnego 
od danego Laureata podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie na podstawie 
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tej 
nagrody dodatkowej nie będzie podlegała wypłacie na rzecz Uczestnika, lecz zostanie 
przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego potrącona z wygranej Nagrody 
i odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej Nagrody 
do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podat-
ku dochodowego, którą powinien zapłacić Organizatorowi przed wydaniem wygranej 
Nagrody. Powyższe nie znajduje zastosowania do Uczestników, dla których uzyskiwana 
Nagroda wiązać się będzie z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej. 
W przypadku Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej wartość Nagrody stanowi przychód i powinna zostać przez nich 
rozliczona na zasadach ogólnych.

10. Warunkiem uzyskania nagrody w każdej z dwóch kategorii określonych w pkt. 7 jest 
niewystępowanie po stronie Hurtowni zaległości płatniczych wobec danego Dostawcy 
określonemu w pkt. 3, których przeterminowanie jest dłuższe niż 30 dni, a łączna wartość 
tak przeterminowanych należności przekracza kwotę 15 000 zł netto.

11. Hurtowni może zostać przyznana wyłącznie jedna nagroda w ramach niniejszego 
Programu EL-SIGMA AIRLINES. W przypadku, gdy dana Hurtowania spełni obydwa 
warunki określone w pkt. 7 u jednego Dostawcy, lub spełni te warunki u dwóch lub 
więcej Dostawców uprawniona jest wyłącznie do jednej wygranej.

12. W sytuacji opisanej w pkt. 11 stosowane będą następujące zasady przyznawania nagród:

a) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
jednego Dostawcy w obu kategoriach to przysługuje jej nagroda w kategorii I, a nagroda 
w kategorii II przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w tej kategorii,

b) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w tej samej kategorii, uzyskuje nagrodę u tego Dostawcy, z którym 
w okresie trwania programu osiągnęła wyższy poziom obrotu (kategoria I) lub wyższy 
przyrost obrotu (kategoria II). W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym 
u drugiego Dostawcy przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w danej 
kategorii,

c) jeżeli Hurtownia wygra Program EL-SIGMA AIRLINES w związku z obrotem towarami 
u dwóch Dostawców w różnych kategoriach uzyskuje nagrodę w ramach kategorii I. 
W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem uzyskanym u drugiego Dostawcy przysłu-
guje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w II kategorii,

d) w przypadku wystąpienia dalszych kumulacji wyników osiągniętych przez Hurtownie 
w ramach Programu EL-SIGMA AIRLINES stosowane będą odpowiednio zasady opisane 

po lit. a) – c); ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie uprawnienia do nagród w wypadkach 
określonych w pkt. 10 oraz 11 należy do Komisji Konkursowej El–Sigma Sp. z o.o.

13. Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 7 oraz 10 i którym przyznano nagro-
dę, z uwzględnieniem pkt. 12. niniejszego Regulaminu, wskażą Klienta, który przez swoje 
zakupy towarów poszczególnych Dostawców miał największy udział w spełnieniu przez 
daną Hurtownię warunków z pkt. 7. Klient ten uprawniony jest do nagrody określonej 
w pkt. 6.

14. Hurtownie zobowiązane są do wskazania osób realizujących nagrodę określoną w pkt. 
6 w terminie do 08.10.2019r. Zmiana tych osób po tym terminie jest możliwa pod warun-
kiem uregulowania przez Hurtownię kosztów związanych z zamianą (np. kosztów przebu-
kowania biletów lotniczych). El–Sigma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia 
Klienta lub Hurtowni kosztami wyjazdu osoby wskazanej do realizacji nagrody, która 
bez uzasadnionej przyczyny nie weźmie udziału w wyjeździe i nie poinformuje Organiza-
tora o zaistniałych okolicznościach najpóźniej na 48h przed datą wyjazdu.

15. Udział Klienta, Hurtowni i osób wskazanych przez Hurtownie w Programie EL-SIGMA 
AIRLINES wymaga przetwarzania ich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, 
datę urodzenia, numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości, PESEL. Udostępnienie tych 
danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak odmowa ich udo-
stępnienia i wyrażenia zgody na przetwarzanie uniemożliwi ich udział w Programie 
EL–SIGMA Airlines. W takiej sytuacji Organizator uprawniony jest do odpowiedniej 
zmiany decyzji w zakresie przyznania nagród, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.
Dodatkowo w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących 
produktów i usług Organizatora środkami komunikacji elektronicznej wymagane jest 
przetwarzanie adresu mailowego w/w osób. Udostępnienie tych danych i wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie również jest dobrowolne, a brak odpowiedniej zgody skutkuje 
brakiem możliwości przetwarzania tych danych w opisanym celu.

16. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator powołał inspektora 
danych osobowych, z którym można się kontaktować pod nr tel. 797 727 882 i pod adre-
sem poczty elektronicznej daneosobowe@elsigma.pl. Dane osobowe przetwarzane są 
w celu przeprowadzenia Programu EL-SIGMA AIRLINES, w tym wykonania zobowiązań 
Organizatora wobec uczestników oraz – opcjonalnie - w celu wysyłania informacji han-
dlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora środkami komu-
nikacji elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom 
podmiotów: organom administracji skarbowej, podmiotom zajmującym się doręczaniem 
przesyłek pocztowych i kurierskich, firmom świadczącym usługi outsourcingowe na 
rzecz Organizatora w szczególności w zakresie obsługi księgowej i prawnej, podmiotom 
współpracującym na zlecenie Organizatora przy realizacji Programu EL–SIGMA AIRLI-
NES (w szczególności: biura podróży, hotele, przewoźnicy, Hurtownie). Podstawą prze-
twarzania danych osobowych są zgody ich dysponentów. Dane uzyskane w ramach kon-
kursu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu, jak również nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani 
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji 

Programu EL-SIGMA AIRLINES oraz rozliczenia tego Programu. Dysponenci danych 
osobowych mają prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych o ile są nieprawidłowe,
– cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed złożeniem 
tego oświadczenia Organizatorowi,
– żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarza-
nie, o ile nie wystąpi inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo-
średniego,
– przenoszenia danych osobowych, tj. żądania ich otrzymania w ustrukturyzowanym 
formacie i prawo do ich przesłania innemu administratorowi, lub żądania, aby bezpośred-
nio Organizator przesłał te dane, o ile będzie to technicznie możliwe,
– do złożenia skargi organowi nadzorczemu na przetwarzanie danych osobowych 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Hurtownia upoważniona jest do zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych 
od Klientów, swoich przedstawicieli i innych osób przez nią wskazanych o treści określo-
nej w załączniku do niniejszego Regulaminu i przekazania ich Organizatorowi.

17. Regulamin Programu ogłoszony zostanie poprzez złożenie w siedzibie Organizatora 
oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.elsigma.pl.
Zmiany Regulaminu wprowadzane decyzją Organizatora będą umieszczane w wyżej 
wymienionych miejscach.



Zgoda 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Programu EL-SIGMA 
AIRLINES przez El–Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  

          …………………………………......

          (czytelny podpis Klienta)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania informacji 
handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług El–Sigma Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach środkami komunikacji elektronicznej.

          …………………………………......

          (czytelny podpis Klienta)


