Regulamin konkursu „Moc poleceń Dystrybutora OZE”
(dalej: Regulamin)

3.4

§1. Postanowienia ogólne
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

Niniejszy Regulamin konkursu pt. „Moc poleceń Dystrybutora OZE” („Konkurs”)
określa zasady uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, Nagrody przewidziane dla Uczestników Konkursu oraz
sposób ich przyznawania i wydawania przez Organizatora.
Organizatorem Programu jest Bonus Systems Polska S.A. („Organizator”) 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.
Organizator działa na zlecenie Dystrybutor OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
00-410 przy ulicy Solec 18 lok. B21, KRS 0000842382, NIP: 701-098-27-29,
REGON: 386107463, który jest jednocześnie sponsorem Nagród w Konkursie „Moc
poleceń Dystrybutora OZE” („Zleceniodawca” lub „Sponsor Nagród”).
Za dostarczenie wszystkich Nagród przewidzianych Konkursem, bez wad prawnych
i faktycznych odpowiedzialny jest wyłącznie Sponsor Nagród.
Celem konkursu jest promocja produktów i usług Zleceniodawcy oraz zwiększenie
sprzedaży produktów i usług Zleceniodawcy.
Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który
nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w
Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje postanowienia
Regulaminu i która skutecznie przystąpi do Konkursu w sposób opisany w § 3
Regulaminu.

3.5

3.6

§4. Zasady i przebieg Konkursu
4.1

Informacje na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu można znaleźć na stronie
internetowej Zleceniodawcy pod adresem www.dystrybutor-oze.pl.

4.2

Uczestnik, który spełnia wymagania zawarte w §3 niniejszego Regulaminu przesyła
Zleceniodawcy na adres poczty elektronicznej polecenia@dystrybutoroze.pl lub
przekazuje osobie reprezentującej Zleceniodawcę, zajmującej się prezentacją i
sprzedażą produktów Zleceniodawcy („Przedstawiciel Zleceniodawcy”) polecenia
osób lub podmiotów korzystając z Formularza Polecenia.

4.3

Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość poleceń, jednak do ostatecznego
podsumowania wyników Konkursu będą brane wyłącznie Skuteczne Polecenia.
Następnie Zleceniodawca zweryfikuje, ile z tych poleceń to Skuteczne Polecenia.

4.4

Polecenia, które liczą się do ostatecznych wyników Konkursu mogą być nadsyłane
tylko w okresie trwania Konkursu.

4.5

Polecenia przesłane w późniejszym terminie lub przesłane w inny sposób niż
poprzez przesłanie jej na w.w. adres poczty elektronicznej nie będą brane pod
uwagę do wyników Konkursu.

4.6

Spośród przesłanych poleceń przez Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu,
zostanie wybranych przez Komisję Konkursową maksymalnie czterech (4)
Uczestników, którzy dokonali największej ilości Skutecznych Poleceń (minimum 6),
w tym jednego Uczestnika, który osiągnął największa ilość Skutecznych poleceń,
minimum pięćdziesiąt (50). Uczestnicy Ci uzyskują prawo do Nagrody głównej
(minimum 50 Skutecznych poleceń) oraz I, II lub III stopnia (minimum 6
Skutecznych poleceń) stając się Laureatami („Laureaci”).
Na potrzeby weryfikacji który Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Nagrody
głównej oraz Nagród I, II lub III stopnia w Programie, w przypadku osiągnięcia takiej
samej liczby Skutecznych Poleceń przyjmuje się następujące zasady:

§2. Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1
2.2

Konkurs rozpoczyna się od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Celem Konkursu jest wyłonienie czterech (4) zwycięzców Konkursu („Laureaci”),
którzy podczas trwania Konkursu skutecznie polecą jak największą ilość osób lub
podmiotów, które następnie podpiszą umowę ze Zleceniodawcą na zakup
i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz przyznanie Laureatom czterech (4) Nagród,
w tym jednej Nagrody głównej („Nagroda główna”) oraz trzech (trzech) Nagród I,
II i III stopnia. Warunkiem koniecznym, aby wziąć udział w Konkursie jest Skuteczne
polecenie minimum sześciu (6) osób lub podmiotów, natomiast warunkiem do
starania się o Nagrodę główną jest dokonanie minimum pięćdziesięciu (50)
Skutecznych poleceń.

Dodatkowym zadaniem konkursowym dla Uczestników spełniających powyższe
wymagania jest odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: „Dlaczego
wybrałem Dystrybutora OZE i jak zakupiona przeze mnie instalacja fotowoltaiczna
wpłynie na moje życie?” („Pytanie konkursowe”). Pytanie konkursowe będzie
dodatkowym kryterium w przypadku, gdyby więcej niż jeden Uczestnik dokonał tej
samej liczby Skutecznych Poleceń.
Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie
konkursu nie będą uwzględniane w konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni
do ubiegania się o Nagrody.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora oraz Zleceniodawcy, osoby współpracujące z tymi
podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe
tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.7

a)

Komisja Konkursowa wybierze większością głosów odpowiedzi, które w
ocenie Komisji będą najbardziej merytoryczne i kreatywne. Autorzy ww.
odpowiedzi uzyskają prawo do Nagrody stając się laureatami („Laureaci”).

§3. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
3.1

3.2

3.3

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać zgłoszenia konkursowego
(„Zgłoszenie”) w okresie trwania Konkursu. Zgłoszenia dokonuje się przekazując
przedstawicielowi Zleceniodawcy lub przesyłając pocztą elektroniczną na adres:
konkurs@dystrybutoroze.pl uzupełniony formularz przystąpienia do Konkursu
(„Formularz przystąpienia”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, które spełnia łącznie następujące
warunki:
a) Zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego treść;
b) Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w
Konkursie w celach związanych z Konkursem;
c) Dokonała minimum sześciu (6) Skutecznych Poleceń w sposób opisany w
Pkt. 3.3 poniżej osób lub podmiotów, które dokonają zakupu instalacji
fotowoltaicznej oferowanej przez Zleceniodawcę („Skuteczne polecenie”).
Przez Skuteczne polecenie rozumie się polecenie przez Uczestnika innej
osoby lub podmiotu, którego następstwem jest zawarcie przez
Zleceniodawcę i osoby lub podmiotu zakupu w.w. instalacji fotowoltaicznej
oraz finalnej jej instalacji oraz dokonania za nią pełnej płatności względem
Zleceniodawcy.
d) Udzieli odpowiedzi na dodatkowe pytanie konkursowe, o którym mowa w Pkt.
3.4.
Dane osoby polecanej lub podmiotu Uczestnik winien przekazać Zleceniodawcy
w formie elektronicznej na adres polecenia@dystrybutoroze.pl lub osobiście
wręczając je przedstawicielowi Zleceniodawcy na formularzu polecenia
(„Formularz polecenia”), który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Formularz powinien zawierać następujące dane:
a) dane Uczestnika
- imię i nazwisko
- adres korespondencyjny
- numer telefonu
- adres e-mail
- numer Karty przedpłaconej wydanej przez przedstawiciela
Zleceniodawcy (jeśli Uczestnik posiada wydaną przez Zleceniodawcę.
b) dane osoby/podmiotu polecanego
- imię i nazwisko
- adres korespondencyjny
- numeru telefonu
- adresu e-mail
- nazwę produktu lub usługi jaką zainteresowana jest osoba/podmiot
polecany.

4.8
4.9

Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję zgodnie
z §5 niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w
przypadku nadesłania mniejszej ilości odpowiedzi konkursowych spełniających
wymogi Regulaminu.

4.10 Wyniki Konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej Zleceniodawcy
oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i Zleceniodawcy.
§5. Nagrody
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

W Konkursie przewidziano następujące nagrody („Nagrody”)
a)
Nagroda główna, samochód osobowy BMW i3 o wartości około 170.000 zł
brutto;
b)
Nagroda I stopnia: karta przedpłacona z doładowaniem o wartości 5000 zł
brutto;
c)
Nagroda II stopnia: karta przedpłacona z doładowaniem o wartości 2500 zł
brutto;
d)
Nagroda III stopnia: karta przedpłacona z doładowaniem o wartości 1000 zł
brutto;
Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Dodatkowo lista Laureatów (imię, miejscowość oraz miejsce (Nagroda) w
Konkursie) zostanie umieszczona na stronie internetowej Zleceniodawcy pod
adresem www.dystrybutor-oze.pl.
Nagroda główna zostanie przekazana osobiście Laureatowi w siedzibie
Zleceniodawcy lub osobiście pod adresem wskazanym przez Uczestnika Konkursu
na terytorium Reczeczypospolitej Polskiej.
Nagrody I, II i III stopnia zostaną zrealizowane na przedpłacone karty płatnicze
(„Karty”) posiadające swój indywidualny numer, wydane przez uprawniony
podmiot, działające w systemie Mastercard, zabezpieczone kodem PIN, ,
posiadające określony termin ważności uwidoczniony na awersie, umożliwiające
dokonywanie płatności w punktach handlowych w Polsce i na świecie oznaczonych
naklejką Mastercard, a także dokonywanie transakcji internetowych oraz
umożliwiające wypłatę środków z bankomatu. Pełny i aktualny regulamin
korzystania z karty przedpłaconej znajduje się na stronie https://upkarty.pl/regulamin#/.
Przekazane przez Organizatora Karty będą nieaktywne. Skorzystanie z Nagrody
będzie wymagało aktywacji Karty na stronie https://up-karty.pl. brak aktywacji Karty
będzie uniemożliwiał odebranie Nagrody.
Aktywacja jest uzależniona od podania danych Posiadacza, w szczególności imię,
nazwisko, adres email, oraz dokonania weryfikacji przez wydawcę Kart czy Laureat

nie jest objęty programami sankcyjnymi Unii Europejskiej, OFAC (Biuro Nadzoru
nad Zagranicznymi Aktywami) lub ONZ. Brak rejestracji/aktywacji Karty przez
Laureata, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub brak
pozytywnej weryfikacji, o której mowa w zdaniu pierwszym oznaczać będzie brak
możliwości korzystania z Karty a tym samym odebrania Nagrody, a Laureatowi nie
będzie przysługiwało w tym zakresie żadne roszczenie.
5.7 W związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.Dz. U. 2018 poz. 723, Organizator, może
zobligować Laureata do podania danych umożliwiających identyfikację, w
szczególności: imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu
korespondencyjnego, kraju urodzenia, numeru i serii dowodu osobistego lub
paszportu oraz obywatelstwo.
5.8 Przekazanie Nagrody głównej oraz Nagród I, II i III stopnia nastąpi w ciągu 30 dni
od rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników Konkursu.
5.9 Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości
uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości
Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
5.10 Niezachowanie terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych
nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia powodujące
niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która
pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
5.11 Każdy z Uczestników ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
5.12 Zleceniodawca/Sponsor Nagród jako płatnik podatku, zgodnie z ustawą, jest
odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10% (art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W przypadku nagrody pieniężnej w postaci
doładowania na Kartę organizator konkursu wypłaci uczestnikowi na Kartę kwotę
pomniejszoną o 10% podatku od wygranej. Natomiast, w przypadku nagrody
rzeczowej
(Nagroda
główna)
jest
zobowiązany
uiścić na
rzecz
Zleceniodawcy/Sponsora Nagród kwotę należnego podatku i dopiero po
dopełnieniu tego obowiązku będzie mógł otrzymać przyznaną mu w niniejszym
Konkursie Nagrodę.
§6. Komisja konkursowa
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa
powołana przez Organizatora, składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora
(„Komisja”). Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi
konkursowych i wyłonienia Laureatów.
Do zadań komisji należy w szczególności:
a)
sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w
Konkursie;
b)
wyłonienie zwycięzców (Laureatów);
c)
rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
Komisja podejmuje decyzje większością głosów, w drodze uchwały.
Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie
stwierdzenia przez Komisję, że nie spełnia on albo udzielona przez niego
odpowiedź wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez
Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące
przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
Decyzje Komisji są ostateczne, bez możliwości odwołania.

można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
poprzez email: konkurs@dystrybutoroze.pl.
Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z
uczestnictwem w Konkursie ma charakter całkowicie dobrowolny jednak jest
niezbędne do wzięcia udziału w Programie. W zakresie Uczestników, którym mają
być przyznane Nagrody, dane osobowe Uczestników będą zbierane przez
Zleceniodawcę, jako procesora, na podstawie odrębnej umowy powierzenia
przetwarzania danych .
8.4 Dane, w tym: dane osobowe, Uczestników będą przetwarzane w celu wyłonienia
Laureatów i przyznania Nagród i posłużą do stworzenia Bazy Danych Uczestników
Konkursu. 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).
8.5 W ramach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej,
Organizator wykonywać będzie następujące operacje dotyczące danych
osobowych:
a.
zbieranie;
b.
utrwalanie w systemach informatycznych;
c.
przechowywanie w systemach informatycznych;
d.
usuwanie.
8.6 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.
8.7 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.
8.8 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.
8.9 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. .
8.10 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.
8.3

§9. Postanowienia końcowe
§7. Postępowanie reklamacyjne
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z przyznawaniem Nagrody w
Konkursie
Uczestnicy
zobowiązani
są
kierować
bezpośrednio
do
Organizatora/Zleceniodawcy Programu w formie elektronicznej przesyłając
reklamację
na
adres
e-mail:
konkurs@dystrybutoroze.pl
lub
kontakt@openbenefit.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby
Organizatora/Zleceniodawcy z dopiskiem „Moc poleceń Dystrybutora OZE Konkurs”.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, numer
indywidualnej Karty przedpłaconej wydanej Uczestnikowi Konkursu oraz opis
zgłaszanych zastrzeżeń.
Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Organizator/Zleceniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym przez Organizatora/Zleceniodawcy zakresie.
Organizator/Zleceniodawca rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 14 dni.
Czas ten liczony jest od daty otrzymania przez Organizatora/Zleceniodawcy
reklamacji zawierającej kompletną informację.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany
podczas przystępowania do Programu. Alternatywnie, Organizator/Zleceniodawca
może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Uczestnika składającego
reklamację.
§8. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie określonym
przedmiotowym Regulaminem w zakresie przyznania Nagród jest Bonus Systems
Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dywizjonu 303 numer 139 lokal 137,
kod pocztowy 01-470. W pozostałym zakresie Administratorem danych jest
Dystrybutor OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-410 przy ulicy Solec 18 lok.
B21.
Kontakt z administratorem, w zakresie przyznania Nagród, 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. Kontakt z administratorem, w zakresie innych danych, możliwy
jest poprzez adres e-mail: konkurs@dystrybutoroze.pl lub pisemnie na adres
siedziby. U Zleceniodawcy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
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Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
Zasady Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego
wypełnienia Formularza przystąpienia oraz Formularza polecenia przez
Uczestnika.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania
Konkursu w materiałach reklamowych Konkursu dla Uczestników oraz na stronie
internetowej Zleceniodawcy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu
bez podania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni
postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego
stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zleceniodawcy pod
adresem www.dystrybutor-oze.pl/konkurs , w siedzibie Zleceniodawcy, a także w
siedzibie Organizatora.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-04-01

