Regulamin Programu Certyfikacji Dekarzy
organizowanego dla dekarzy należących do programu „Superdekarz” przez Monier
Braas Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 26, 45-449 Opole
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Certyfikacji Dekarzy - zwany dalej „Regulaminem” określa
zasady przyznawania certyfikatu dla Superdekarzy wydawanego przez Monier Braas
Sp. z o.o., oraz wzajemne obowiązki stron.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 r. do chwili jego uchylenia lub
zmiany, przy czym z dniem 25 maja 2018 r., w związku z wejściem w życie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i UE z dnia 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
zmianie ulegają postanowienia Regulaminu w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Uczestnikami Programu mogą być, po spełnieniu warunków uczestnictwa w
Programie, określonych w § 3 Regulaminu, następujące osoby:
a) każda osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, której
przedmiotem działalności są usługi dekarskie;
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub
jako wspólnicy spółki prawa handlowego, których przedmiotem działalności są usługi
dekarskie;
c) inne osoby prawne posiadające wpis do właściwego rejestru, których przedmiotem
działalności są usługi dekarskie;
d) inne osoby, nie wymienione powyżej, pod warunkiem legitymowania się przez nie
dokumentem (umową o pracę lub inną umową cywilnoprawną) potwierdzającym ich
pracę/wykonywanie czynności na stanowisku dekarz.
§ 2 Warunki zgłoszenia w programie
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie jest uzależnione od spełnienia następujących
warunków łącznie:
a) zgłoszenia zamiaru udziału przez Uczestnika w Programie poprzez wypełnienie,
podpisanie i przesłanie formularza Deklaracji przystąpienia do Programu Certyfikacji
Dekarzy, który stanowi zał. nr 2 Regulaminu do Działu Marketingu Monier Braas na
adres firmy Monier Braas Sp. z o.o.,
b) przesłanie kopii wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS lub innego
dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności dekarskiej,
c) przesłanie kopii dokumentu (jeśli zgłaszający posiada) poświadczającego nabyte
uprawnienia rzemieślnicze - mistrz dekarski lub czeladnik.
§ 3 Warunki uczestnictwa w programie

1. Osoba ubiegająca się o certyfikat musi spełnić poniższe warunki:


Należeć do Programu Superdekarz prowadzonego przez Monier Braas Sp. z o.o.



Przesłać dokumenty wymienione w § 2 pkt.1



Odbyć minimum dwa szkolenia organizowane przez Monier Braas Sp. z o.o. w
tym obowiązkowo Szkolenie B - Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego
wykonywania trudnych detali dachów.



Poddać się audytowi na budowie celem sprawdzenia poprawności wykonywania
poszczególnych detali dachu.

2. Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat od daty wydania.
3. Certyfikat wydawany jest razem z Kartą Certyfikowanego Dekarza (oba te dokumenty
stanowią integralną całość). Karta Certyfikowanego Dekarza jest dokumentem
poświadczającym ważność przyznanego Certyfikatu.

4. Przedłużenie ważności certyfikatu na okresy kolejnych 3 lat możliwe jest po
spełnieniu warunków:



Odbycie dowolnego szkolenia technicznego z systemu dachowego Braas.



W szczególnych przypadkach poddanie się audytowi na budowie celem
sprawdzenia poprawności wykonywania poszczególnych detali dachu w
systemie Braas.



Przesłanie kopii wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS lub
innego dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności lub
dokumentu poświadczającego pracę na stanowisku dekarz.

§ 4 Zobowiązania stron.

1. Monier Braas Sp. z o.o. zobowiązuje się do:


Promowania firmy Certyfikowanego Dekarza na stronie www.



Wsparcia technicznego w postaci podniesienia praktycznej i teoretycznej
wiedzy i umiejętności z zakresu prac dekarskich.



Wystawienia Certyfikatu oraz Karty Certyfikowanego Dekarza
potwierdzających zgodność realizowanych prac dekarskich z zaleceniami
Monier Braas Sp. z o.o.



Bezpłatny serwis i doradztwo techniczne przy skomplikowanych problemach
technicznych udzielane w formie osobistych instruktaży doradców
technicznych, czy telefonicznych porad.
Wsparcia promocyjnego ze strony Monier Braas Sp. z o.o.



2. Uczestnik Programu Certyfikacji Dekarzy zobowiązuje się do:


Wykonywania pokryć dachowych w systemie Braas zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami
zawodowymi
oraz
obowiązującymi
przepisami
i
rozporządzeniami, z jednoczesnym uwzględnieniem i przestrzeganiem
obowiązujących zaleceń stowarzyszeń rzemieślniczych.



Wzięcia pełnej odpowiedzialności za pracowników, ewentualnych
podwykonawców oraz inne osoby trzecie, przy pomocy których realizowane
są wszelkie czynności z zakresu pokrycia dachowego w imieniu osoby
posiadającej certyfikat.



Promowania wśród klientów zintegrowanego systemu dachowego Braas.

§ 5 Nieprzedłużenie ważności certyfikatu.
1. Monier Braas Sp. z o.o. może nie przedłużyć ważności certyfikatu jeśli Uczestnik
Programu w rażący sposób naruszy postanowienia regulaminu.
§ 6 Rezygnacja z certyfikatu.

1. Osoba posiadająca certyfikat może nie przedłużać jego ważności rezygnując jednocześnie
z udziału w programie Superdekarz wypełniając i wysyłając stosowne oświadczenie.
§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych na potrzeby związane z niniejszym Regulaminem jest
Monier Braas Sp. z o.o.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Monier Braas
Ustawy o ochronie danych osobowych.

Sp. z o.o. zgodnie z zapisami

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby wystawienia Certyfikatu i Karty
Certyfikowanego Dekarza oraz dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu oraz dla
celów prawnie usprawiedliwionych, realizowanych w związku z organizowanym szkoleniem.
4. Administrator danych osobowych nie może ich przekazywać osobom trzecim
bez zgody osób zainteresowanych.
5. Uczestniczenie w programie Certyfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na archiwizowanie w bazie danych osobowych uczestnika i przetwarzaniu ich w celu
realizacji współpracy z firmą Monier Braas Sp. z o.o. Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej
danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu niniejszego regulaminu, w tym m.in.
Kodeks Cywilny.
2. Spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu rozstrzygał będzie Sąd
w Opolu.
3. Uchylenie lub zmiana niniejszego Regulaminu nastąpi w formie informacji podanej na
stronie www.superdekarz.pl

