
FORMULARZ KONTAKTOWY 
W CELU PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko:

Adres budowy:

telefon kontaktowy: e-mail:

BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno tel. 801 209 047 e-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

Wyrażam / nie wyrażam*  zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię nazwisko, nr telefonu, adres poczty elek-
tronicznej, adres budowy/zamieszkania) spółce BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, KRS: 0000270323, NIP: 
5170200580, REGON: 180188969, w celu przygotowania przez tę Spółkę koncepcji architektonicznej i przygotowania oferty  
w związku z zamiarem zakupu od firmy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………................................
wyrobów przeznaczonych do zabudowy nawierzchni nieruchomości której jestem 
właścicielem / współwłaścicielem / dzierżawcą / najemcą* w oparciu o w/w koncepcję architektoniczną.  

..............………………………………………………………………........     
              /data oraz podpis klienta/  

Jako właściciel/współwłaściciel* powyższej posesji, w wypadku zrealizowania koncepcji architektonicznej i zakupu wyrobów  
w ramach promocji dotyczącej zamówienia koncepcji architektonicznej zabudowy nawierzchni, zezwalam Spółce Bruk-Bet Sp. 
z o.o. i osobom przez nią upoważnionym na sfotografowanie całości inwestycji objętej koncepcją dla celów marketingowych, 
komercyjnych, promocyjnych Spółki. Zgodę tę wyrażam nieodpłatnie i bezterminowo. Ponadto zobowiązuję się do udostepnienia 
swojej posesji osobom upoważnionym do wykonania fotografii. 

*niewłaściwe skreślić     .............………………………………………………………………........     
              /data oraz podpis klienta/  

Klauzula informacyjna  

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych 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, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUK-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33-
240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, REGON: 180188969, (dalej 
również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: rodo@bruk-bet.pl lub za pomocą 
poczty tradycyjnej pod adresem: Bruk-Bet Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Tobą w związku z opracowaniem dla naszego Kontrahenta koncepcji archi-
tektonicznej (prac projektowych) na zabudowanie nawierzchni nieruchomości, której jesteś właścicielem, kostką brukową naszej produkcji.
3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz uzasadniony prawnie interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - nawiązanie 
kontaktu i doprecyzowanie szczegółów dotyczących projektu koncepcji architektonicznej w związku z zabudową nawierzchni Twojej nieruchomości 
naszą kostką brukową, w związku z wykonaniem usługi projektowej dla naszego Kontrahenta.
4. Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane ani udostępniane innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego i organizacji międzyna-
rodowej. 
5. W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celu wskazanego powyżej, będą one przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie 
sprzeciwu. 
6. Informujemy, że Twoje dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do 
profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobo-
wych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania lub przenoszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

       ..............………………………………………………………………........     
            /data oraz podpis klienta/  

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE



FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
DLA FIRM (DYSTRYBUTORZY/WYKONAWCY)  - „PROJEKT za 1 zł”

ZLECENIODAWCA

nazwa firmy:

siedziba firmy (oddziału):

telefon kontaktowy: +48 536 324 555 e-mail: biuro.swiatkostki@gmail.com

ZAKRES OPRACOWANIA

powierzchnia w [m2]:

przewidywany termin 
zabudowy wyrobów:

inne:

WERSJA PROJEKTU

E-Projekt

od 150 m2 (opłata 600 zł brutto, w ramach promocji do zwrotu 599 zł) 
projekt zdalny ONLINE

Pakiet Plus

od 150 m2 (opłata 1100 zł brutto, w ramach promocji do zwrotu 799 zł) 
wizyta projektanta na terenie budowy

Pakiet Focus 3D Taras/Ogrodzenie

(opłata 600 zł brutto, w ramach promocji do zwrotu 599 zł)
projekt zdalny ONLINE

Pakiet Prestige 3D

od 50 do 250m2 (opłata 1500 zł brutto)
wizyta projektanta na terenie budowy

 BIURO PROJEKTOWE

UWAGI

AKCEPTUJĘ WARUNKI OGÓLNE
I ZLECAM WYKONANIE KONCEPCJI

data i podpis

PRZYJMUJĘ WYKONANIE ZLECENIA

data i podpis

BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, tel. 14 644 44 44, e-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

dla koncepcji zamówionych od dnia 01.03.2020 roku

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE

ŚWIAT KOSTKI

ul. Stawowa 4, 41-200 Sosnowiec



BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP 517-020-05-80 REGON 180 188 969 KRS 0000270323

REGULAMIN PROMOCJI - „PROJEKT za 1 zł” 
dotyczącej zamówienia koncepcji architektonicznej zabudowy nawierzchni

1. Promocja „PROJEKT za 1 zł” dotyczy usługi wykonania koncep-
cji architektonicznej zabudowy nawierzchni i obejmuje wyłącznie za-
mówienia na wyroby BRUK–BET sp. z o.o. z segmentów UNI DECOR, 
PRESTIGE i TOP PRESTIGE dla pakietu E-projekt i Prestige 3D oraz  
z segmentów PRESTIGE i TOP PRESTIGE dla pakietów Plus i Focus 3D.
2. Okres trwania promocji „PROJEKT za 1 zł”: od 01.03.2020 roku.
3. Organizatorem promocji jest BRUK–BET sp. z o.o. z siedzibą: Niecie-
cza 199, 33 – 240 Żabno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowe-
go Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
– Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 517 020 05 80, RE-
GON: 180188969 kapitał zakładowy 299 mln zł (dalej jako BRUK–BET)
4. Z promocji skorzystać może wyłącznie przedsiębiorca będący dystry-
butorem produktów BRUK-BET lub wykonawca usług budowlanych zwa-
ny dalej Kontrahentem, który zamawiając usługę wykonania koncepcji 
architektonicznej zabudowy nawierzchni u Organizatora, wypełni poniż-
sze warunki promocji.
5. Podstawowym warunkiem przyjęcia promocyjnego zamówienia na wy-
konanie koncepcji architektonicznej do realizacji, jest otrzymanie przez 
BRUK–BET od Kontrahenta:
1) wypełnionego formularza zamówienia w okresie trwania promocji oraz 
potwierdzenia wpłaty na poczet wykonania koncepcji w wysokości:
• 600 zł brutto - E-Projekt
• 1100 zł brutto - Pakiet Plus
• 600 zł brutto - Pakiet Focus 3D
• 1500 zł brutto - Pakiet Prestige 3D
2) złożenie przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody i udzieleniu 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 14 Regulaminu.
Zamówienia mogą być składane:
• on-line – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.bruk-
-bet.pl/aranzacje
• osobiście lub listownie poprzez przekazanie do firmy BRUK–BET wy-
pełnionego druku formularza.
6. Warunki promocji „PROJEKT za 1 zł” na zamówioną koncepcję archi-
tektoniczną, które muszą zostać spełnione łącznie:
• zakup wyrobów BRUK–BET w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od 
daty przekazania opracowanej koncepcji architektonicznej Kontrahento-
wi lub bezpośrednio jego Klientowi, 
• powołanie się przez Kontrahenta na ofertę sporządzoną do otrzymanej 
koncepcji architektonicznej zgodnie ze specyfikacją materiałową stano-
wiącą załącznik do koncepcji architektonicznej oraz zakup co najmniej 
90% wyrobów z serii Uni Decor, Prestige i Top Prestige według tej specy-
fikacji materiałowej,
• rozliczenie koncepcji może nastąpić wyłącznie gdy zakup towaru zo-
stał dokonany przez Kontrahenta, który dokonał wpłaty pełnej należno-
ści za wykonanie koncepcji architektonicznej oraz złożył zamówienie na 
tę usługę, przy czym zarówno zamówienie usługi wykonania koncepcji 
architektonicznej, jak i zakup towaru, powinny nastąpić bezpośrednio  
w BRUK–BET.
7. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji architekto-
nicznej opartej na materiałach i wytycznych dostarczonych przez Kontra-
henta lub bezpośrednio jego Klienta tj.:
• rzut przyziemia budynku mieszkalnego lub zwymiarowany obrys bu-
dynków,
• aktualny, zwymiarowany plan zagospodarowania działki,
• zdjęcia posesji i najbliższego otoczenia.
8. Kontrahent lub bezpośredni jego Klient może jednorazowo wprowa-
dzić zmiany w terminie do 14 dni od daty przekazania mu koncepcji archi-
tektonicznej, które zostaną uwzględnione przez Projektanta.
9. Szczegóły wykonania koncepcji oraz forma i termin jej przekazania 
Kontrahentowi/Klientowi jest ustalana indywidualnie z Projektantem.
10. Wpłaty należy dokonywać w formie przelewu: 
Bank Paribas nr 42 1600 1013 1846 5752 2000 0001.
W tytule przelewu należy wpisać: „Wykonanie koncepcji”.
11. Rozliczenie wykonananej koncepcji architektonicznej następuje po 
zakupie towaru na warunkach wskazanych w ust. 4 z zastrzeżeniem, że 
opłata dla usługi projektowej Pakiet Prestige 3D jest bezzwrotna.
12. W okresie trwania promocji „PROJEKT ZA 1 zł”, z uwzględnieniem 
ust. 5, zostanie wykonane rozliczenie:
• w wysokości 599 zł brutto, dla pakietu E-Projekt, aby ostateczna opłata 
za wykonaną koncepcję architektoniczną wyniosła 1 zł brutto,
• w wysokości 599 zł brutto, dla pakietu Focus 3D, aby ostateczna opłata 

za wykonaną koncepcję architektoniczną wyniosła 1 zł brutto,
• w wysokości 799 zł brutto, dla pakietu Plus, z wizytą projektanta na tere-
nie budowy, w takim przypadku opłata za wykonaną koncepcję architek-
toniczną wyniosie 301 zł brutto,
13. BRUK–BET zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w zakre-
sie wykonania koncepcji w terminie 14 dni od daty otrzymania od Kontra-
henta wypełnionego formularza zamówienia oraz dokonania wpłaty.
W takim przypadku firma BRUK–BET jest zobowiązana do zwrotu Kontra-
hentowi całości wpłaconej kwoty.
14. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w akcji promocyjnej „PROJEKT 
za 1 zł” jest uzyskanie i doręczenie wraz z formularzem zgłoszeniowym 
zgody Klienta Kontrahenta, dla którego wykonywana będzie koncepcja 
architektoniczna nawierzchni, na udostępnienie jego danych osobowych 
Organizatorowi promocji. Oświadczenie o zgodzie powinno obejmować 
także zezwolenie na wykonanie zdjęć zrealizowanej koncepcji na posesji 
Klienta w celach marketingowych. Wzór zgody stanowi załącznik do niniej-
szego Regulaminu.
15. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest BRUK-
-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, 
Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krako-
wa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, REGON: 
180188969, (dalej również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”). Uczestnik 
może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: 
rodo@bruk-bet.pl. Dane osobowe Uczestników promocji są przetwarzane 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Szczegółowe pod-
stawy, cel i zakres przetwarzania danych osobowych Uczestników promo-
cji, w tym uprawnienia wynikające z RODO, określa Polityka Prywatności 
będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu i znajdująca się pod ad-
resem: https://www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/polityka-prywatnosci.
16. Majątkowe prawa autorskie do koncepcji przysługują w pełni BRUK–
BET, z tym zastrzeżeniem że Kontrahent lub Klient, na rzecz którego Kon-
trahent złoży zamówienie w ramach niniejszej Promocji, ma prawo wyko-
rzystać zakupioną koncepcję architektoniczną w ramach jednej inwestycji.
17. Ewentualne reklamacje dotyczące procesu realizacji w ramach Pro-
mocji Kontrahent zobowiązany jest przesłać w formie pisemnej listem po-
leconym na adres BRUK–BET, wskazany w ust. 2. W zgłoszeniu reklama-
cyjnym należy podać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, tj. imię  
i nazwisko (nazwę), adres, numer telefonu do kontaktu. Ponadto koniecz-
ne jest zwięzłe określenie czego reklamacja dotyczy, podanie okoliczności 
uzasadniających jej złożenie oraz ewentualnie wskazanie realizacji rosz-
czenia reklamacyjnego. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone 
przez BRUK–BET w terminie 14 dni od daty ich otrzymania listem poleco-
nym. O decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego 
Kontrahent zostanie poinformowany przez BRUK–BET pisemnie, listem 
poleconym przesłanym na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres.

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję treść niniejszych Warun-
ków Ogólnych (Regulaminu Promocji).

..............………………………………………………………………........     
 /data, pieczęć oraz podpis Kontrahenta/
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