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REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ 
obowiązujący w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bydgoszczy (85-862), przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 

 
§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Programu Poleceń (zwany dalej „Regulaminem”) jest zestawieniem zasad 
dotyczących polecania przedsiębiorców w celu wynajęcia im powierzchni / udostępnienia do 
korzystania z infrastruktury w ramach Programu Poleceń obowiązującym w Bydgoskim Parku 
Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. (zwana dalej „BPPT” lub „Spółka”) w Bydgoszczy (85-
862), przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 i 6a (budynki IDEA Przestrzeń Biznesu oraz 
Centrum Technologiczne). 

2. Celem Programu Poleceń (zwanym dalej „Programem”) jest wsparcie działań Spółki, 
polegające na wynajęciu powierzchni / udostępnieniu do korzystania z infrastruktury i 
utrzymaniu w Spółce Najemców/ Korzystających z infrastruktury. Najemcy/ Korzystający z 
infrastruktury Spółki będą mieć tym samym możliwość zarekomendowania do najmu 
powierzchni / udostępnienia do korzystania z infrastruktury dobrze sobie znanych 
przedsiębiorców. 

3. Regulamin dostępny jest w Internecie na stronie www.bppt.pl w zakładce „Regulaminy”. 
4. Program Poleceń trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r., przy czym wypłata Premii za Polecenie 

może nastąpić po tym okresie. 

§ 2 Warunki oraz zasady uczestnictwa w Programie Poleceń 
1. W Programie jako podmiot Polecający może wziąć udział wyłącznie Najemca IDEA Przestrzeń 

Biznesu lub Korzystający z infrastruktury Centrum Technologicznego (zwany dalej 
„Polecającym”), z wyłączeniem najemców: parkingu, coworkingu, kontenerów oraz sal 
konferencyjnych. Przez Najemcę oraz Korzystającego z infrastruktury rozumie się podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w formie: 

a) jednoosobowej działalności gospodarczej, 
b) spółki prawa handlowego, 
c) spółki cywilnej. 

2. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w Programie jest, aby Polecający, na moment 
wypłaty Premii za Polecenie spełniał poniższe kryteria: 

a) pozostawał związany umową najmu lub korzystania z infrastruktury ze Spółką, 
b) nie znajdował się w okresie wypowiedzenia umowy wskazanej w lit. a), 
c) nie posiadał jakichkolwiek zaległości z tytułu umów wskazanych w lit. a). 

3. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wskazane w ust. 1. Zgłoszeń dokonywać 
mogą wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu określonego w ust. 1.  

§ 3 Warunki nagradzania w Programie Poleceń 
1. Każdy Polecający, który poleci do najmu powierzchni / udostępnienia do korzystania 

z infrastruktury zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 Regulaminu oraz spełni warunki opisane 
w § 2 i § 3, otrzyma kwotę w wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100), zwaną 
„Premią za Polecenie”.  

2. Premia za Polecenie zmniejszy należności z tytułu najmu / korzystania z infrastruktury 
Polecającego w pierwszym miesiącu przypadającym po spełnieniu warunków wypłaty 
wynikających z niniejszego regulaminu. Premia za Polecenie będzie odnotowana na fakturze 
wystawionej na rzecz Polecającego. 

3. Premia za Polecenie będzie możliwa, jeżeli polecany przedsiębiorca w dniu wypłaty Premii za 
Polecenie spełni łącznie poniższe warunki: 
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a) zwiążę się umową ze Spółką na minimum cztery miesiące kalendarzowe oraz będzie 
Najemcą/ Korzystającym z Infrastruktury Spółki (z wyłączeniem najemców: parkingu, 
coworkingu, kontenerów oraz sal konferencyjnych), 

b) nie będzie znajdować się w okresie wypowiedzenia umowy, 
c) nie będzie posiadać zaległości w płatnościach. 

4. Uprawnienie do wypłaty Premii za Polecenie powstanie wyłącznie wówczas, gdy zarówno 
polecany przedsiębiorca oraz Polecający spełnią wszystkie warunki określone w § 2, § 3 oraz § 
4 niniejszego Regulaminu. 

5. Przez dzień wypłaty Premii za Polecenie rozumie się 10 dzień miesiąca następnego po upływie 
jednego pełnego miesiąca najmu/ okresu korzystania z infrastruktury przez polecanego 
przedsiębiorcę. 

§ 4 Zgłaszanie kandydatów w Programie Poleceń 
1. Polecenie przedsiębiorcy do najmu powierzchni / korzystania z infrastruktury w Bydgoskim 

Parku Przemysłowo-Technologicznym dokonuje się poprzez wiadomość e-mail, na adres: 
biuro@bppt.pl. Polecający ma obowiązek dostarczenia zgłoszenia przedsiębiorcy w formie 
pisemnej wraz z oświadczeniami, do siedziby Spółki (przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 , 85-
862 Bydgoszcz – Budynek IDEA) w ciągu 7 dni od zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-
mail. 

2. Przedsiębiorcy zgłaszani w jakikolwiek inny sposób, a także polecenia bez wymaganych 
dokumentów lub oświadczeń – nie będą rozpatrywane przez Spółkę. 

3. Zgłoszenie przedsiębiorcy do najmu / korzystania z infrastruktury przez Polecającego powinno 
zawierać: 
a) Firmę Polecającego; 
b) Dane kontaktowe: adres email lub numer telefonu Polecającego; 
c) Firmę poleconego przedsiębiorcy oraz dane do kontaktu poleconej firmy zawierające 

wszystkie poniżej wskazane niezbędne dokumenty: 
- Oświadczenie (zgodę) przedsiębiorcy poleconego, że świadomie i dobrowolnie 

udostępnił swoje dane Polecającemu w ramach Programu Poleceń celem uzyskania za 
pośrednictwem wybranego przez przedsiębiorcę polecanego telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego (np. telefon, adres e-mail) informacji handlowej nt. usług 
świadczonych przez BPPT; 

- Oświadczenie Polecającego oraz przedsiębiorcy polecanego, że zapoznał się z 
regulaminem Programu Poleceń obowiązującym w Bydgoskim Parku Przemysłowo-
Technologicznym Sp. z o.o.; 

- Oświadczenie Polecającego oraz przedsiębiorcy polecanego, że zapoznał się z 
klauzulą informacyjną nt. przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 
1 do niniejszego regulaminu. 

4. Polecany przedsiębiorca musi potwierdzić, że został polecony przez Polecającego. W 
przypadku braku takiego potwierdzenia, wypłata kwoty za polecenie nie będzie możliwa. 
Jeśli zgłoszona firma rozpocznie działalność w Bydgoskim Parku Przemysłowo-
Technologicznym, BPPT skontaktuje się z Polecającym w celu potwierdzenia tego faktu.  

5. Ponowny kontakt z Polecającym nastąpi po spełnieniu warunków wymienionych w  § 2 ust. 2  i 
§ 3 ust. 3 w celu potwierdzenia spełnienia przesłanek kwalifikujących do otrzymania kwoty za 
polecenie. 

6. Wzór zgłoszenia przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 
 
 

mailto:biuro@bppt.pl
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§ 5 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Programu Poleceń mogą być 
składane w formie pisemnej na adres siedziby BPPT lub w formie elektronicznej na adres 
biuro@bppt.pl. 

2. Złożone reklamację będą rozpatrywane przez BPPT niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.  

3. Przy rozpoznawaniu reklamacji BPPT opiera się na treści niniejszego Regulamin oraz 
przepisach prawa polskiego. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. W sytuacji, gdy przedsiębiorcę poleca więcej niż jeden podmiot, decyduje data i czas przesłania 

wiadomości e-mail.  
2. Polecenie przedsiębiorcy jest ważne tylko jednorazowo.  
3. Zgłoszenie polecenia w ramach Programu Poleceń oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
4. BPPT zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania 

przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie oraz bez 
podania przyczyny. 

5. Pytania lub wątpliwości dotyczące Regulaminu należy kierować na adres e-mail: 
biuro@bppt.pl. 

6. Wszystkie spory mogące wynikać na tle niniejszego Regulaminu, będzie rozstrzygać sąd 
powszechny właściwy dla siedziby BPPT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych; 

2) wzór zgłoszenia przedsiębiorcy wraz ze wzorem oświadczenia Polecającego i Polecanego. 
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        Załącznik nr 1 do regulaminu poleceń BPPT 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
                   Załącznik nr 2 do regulaminu poleceń BPPT

Załącznik Nr 1 Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących, 
zatrudnionych lub współpracujących z podmiotem biorącym udział w Programie Poleceń BPPT 

KLUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Programu jest 
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. 
Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w 
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000237714, o kapitale zakładowym 106 016 000,00 zł, REGON 
340011279, NIP 953-249-38-87. W procesie przetwarzania danych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można 
skontaktować się pod numerem telefonu 506 012 947.  

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Programu poleceń opisanego w  
Regulaminie Poleceń BPPT, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty stale współpracujące z BPPT celem 
dostarczania usług informatycznych, prawnych lub marketingowych.  

4. BPPT przetwarza dane osobowe należące do kategorii zwykłych danych 
osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. 

5. BPPT  przetwarza dane osobowe samodzielnie – bez współadministrowania. 
6. Podanie danych osobowych, wymienionych w § 4 Regulaminu jest dobrowolne, 

jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału 
w Programie. 

7. BPPT nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, ani nie przekazuje ich 
do państw trzecich.  

8. Polecający/Polecany może w każdej chwili skorzystać z prawa żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o 
prawie do przenoszenia danych.  

9. Dane osobowe Polecającego/Polecanego pozyskane w czasie trwania 
Programu przechowywane będą przez okres 24 miesięcy od daty ich pozyskania 
przez BPPT. 

10. Polecający/Polecany ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2 00-193 
Warszawa lub za pośrednictwem portalu ePUAP.   
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           Data: …………... 
 
 
 
 
Podmiot Polecający:  
 
Nazwa: …………………. 
Adres: …………………………. 
e-mail: ………………………. 
tel.: …………………………. 

 
 

Zgłoszenie podmiotu Polecanego 
 
 
Jako osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu polecającego, w oparciu o postanowienia 
Regulaminu Programu Poleceń Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, niniejszym 
zgłaszam poniższego kandydata w Programie Poleceń: 
 
 
 
 
Podmiot Polecany: 
 
Nazwa: 
 
Nazwa: ………………………. 
Adres: …………………………. 
e-mail: ………………………. 
tel.:  …………………………. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
       ………………. 

                                 (podpis) 
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          Data…………… 
 

 
 
Podmiot Polecający:  
 
Nazwa: …………………………. 
Adres: …………………………. 
e-mail: ………………………. 
tel.: …………………………. 
 
 
 
 

Oświadczenie Polecającego 
 
 
 
Jako osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu polecającego, niniejszym oświadczam, że: 
 
 

1) Zapoznałem się z regulaminem Programu Poleceń w Bydgoskim Parku Przemysłowo – 
Technologicznym Sp. z o.o. oraz akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki;  

2) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, będącą 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu wskazanego w pkt 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………. 
           (podpis) 
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         Data: …………... 
 
 
Podmiot Polecany:  
 
Nazwa: …………………………. 
Adres: …………………………. 
e-mail: ………………………. 
tel.: …………………………. 

 
 

 
 
 

Oświadczenie Polecanego 
 
 
 
Jako osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu polecanego, niniejszym oświadczam, że: 
 
 

1) Zapoznałem się z regulaminem Programu Poleceń w Bydgoskim Parku Przemysłowo – 
Technologicznym Sp. z o.o. oraz akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki;  

2) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, będącą 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu wskazanego w pkt 1); 

3) W sposób świadomy i dobrowolny udostępniłem swoje dane podmiotowi polecającemu 
(……………………………) w ramach Programu Poleceń w celu otrzymania informacji 
handlowej nt. usług świadczonych przez BPPT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ……………… 
                (podpis) 

 


