
 

 
Regulamin Programu Poleceń „DYSTRYBUTOR OZE 500+” 

 
§1. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin Programu Poleceń „DYSTRYBUTOR OZE 500+” (dalej zwany 

„Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w programie organizowanym przez Up Bonus (dalej 
zwanym „Programem”), w szczególności zasady i warunki uczestnictwa w Programie, Nagrody 
przewidziane dla Uczestników Programu oraz sposób ich przyznawania i wydawania przez 
Organizatora. 

2. Organizatorem Programu jest Bonus Systems Polska S.A. 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 (dalej zwany „Organizatorem” lub „Up Bonus”). 

3. Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy w ramach Programu, mogą polecać produkty i 
usługi Zleceniodawcy oraz otrzymywać Nagrody za polecenie produktów Zleceniodawcy osobie 
trzeciej, która nabędzie produkty Zleceniodawcy (dalej: „Nagrody”). Celem Programu jest promocja 
towarów i usług oferowanych przez Zleceniodawcę, a także nagradzanie Uczestników, którzy 
skutecznie zachęcali do ich nabycia inne osoby/podmioty. 

4. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest bezpłatne i dobrowolne. 
5. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Regulamin zawiera warunki Uczestnictwa w Programie. 
7. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Programu. 
8. Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem 

www.dystrybutor-oze.pl/, na stronie Programu pod adresem https://oze.openbenefit.pl, w siedzibie 
Zleceniodawcy, a także w siedzibie Organizatora. 

 
§2. Definicje 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 
1. Organizator, Up Bonus – Bonus Systems Polska S.A. 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, o kapitale akcyjnym w wysokości 14 617 380 złotych, w pełni 
opłaconym; adres e-mail kontakt@openbenefit.pl; telefon 22 575 07 77. 

2. Program Poleceń DYSTRYBUTOR OZE 500+ – zwany w dalszej części „Programem”- program 
mający na celu promocję towarów i usług przez niego oferowanych, w ramach którego Uczestnicy, 
w zamian za skuteczne polecanie nabycia produktów i usług Zleceniodawcy innym osobom i 
podmiotom uzyskują Nagrody. 

3. Zleceniodawca – 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.  

4. Karta przedpłacona - przedpłacona karta płatnicza, wydana przez uprawniony podmiot, działająca 
w systemie Mastercard, zabezpieczona kodem PIN, przekazywana Uczestnikowi w momencie 
przystępowania do Programu, posiadająca określony termin ważności uwidoczniony na awersie, 
umożliwiająca dokonywanie płatności w punktach handlowych w Polsce i na świecie oznaczonych 
naklejką Mastercard, a także dokonywanie transakcji internetowych oraz umożliwiająca wypłatę 
środków z bankomatu. Pełny i aktualny regulamin korzystania z karty przedpłaconej znajduje się na 
stronie https://up-karty.pl/regulamin#/.  

5. Uczestnik (Polecający) – Uczestnikiem programu jako Polecający może zostać każda osoba, 
będąca pełnoletnią osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przystąpiła do 
Programu, a następnie poleciła nabycie produktów lub usług Zleceniodawcy innym osobom lub 
podmiotom, które następnie nie odstąpią skutecznie od ich nabycia.  

6. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie 
DYSTRYBUTOR OZE 500+. 

7. Nagroda – nagrodą jest doładowanie środków w walucie PLN na Kartę przedpłaconą wydaną 
Uczestnikowi podczas przystępowania do Programu, za każde Skuteczne Polecenie produktów i 
usług Zleceniodawcy, zgodnie z §5 

8. Skuteczne Polecenie – przez Skuteczne polecenie rozumie się polecenie przez Uczestnika 
(Polecającego) innej osoby lub podmiotu, którego następstwem jest zawarcie przez Zleceniodawcę 
i Nowego Klienta umowy zakupu produktu lub umowy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej 
od Zleceniodawcy oraz dokonania pełnej płatności za ww zakup, jeżeli spełnione zostały warunki 
Programu określone w niniejszym Regulaminie. Podstawą do uznania Skutecznego Polecenia jest 
lista, o której mowa w § 5 pkt 8 i następne. 

9. Nowy Klient (Polecony) – Klient, który w związku z Poleceniem, zawarł ze Zleceniodawcą umowę 
zakupu produktów oraz dokonał w pełni płatności z tytułu podpisanej umowy. 

10. Platforma, Openbenefit - dedykowany serwis internetowy dla Programu „Dystrybutor OZE 500+”, 
znajdujący się pod nazwą domeny internetowej https://oze.openbenefit.pl/, w ramach którego 
Uczestnicy Programu mają możliwość dokonywania poleceń innych osób lub podmiotów poprzez 
formularz polecenia dostępny po zalogowaniu na Platformie, a także za otrzymane Nagrody 
nabywać oferowane przez Świadczeniodawców usługi i towary (w tym kupony on-line o charakterze 
otwartym, kupony wartościowe, karty podarunkowe, bony promocyjne, vouchery) lub doładować 
Kartę przedpłaconą otrzymaną od Przedstawiciela Zleceniodawcy lub zamówionej na Platformie. 
Uczestnicy korzystają z serwisu za pośrednictwem indywidualnych Kont, do których są 
przyporządkowane rachunki (e-konta) wskazujące ilość środków, które mogą zostać wymienione na 
określone Benefity. 

11. Konto – element Platformy,  unikalny i prowadzony, oddzielnie dla każdego Uczestnika, 
umożliwiający zapoznanie się z ilością zgromadzanych środków oraz wymianę ich na usługi i towary 
oferowane za pośrednictwem Platformy, a także korzystanie z innych udostępnionych 
funkcjonalności Platformy. 

12. Świadczeniodawca - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca Uczestnikom 
możliwość nabycia towarów lub usług za pośrednictwem Platformy. 

13. Świadczenie – kod wartościowy, karta podarunkowa, bon promocyjny, voucher, a także inne usługi 
lub towary oferowane przez Świadczeniodawców w formie oferty handlowej, a także karta płatnicza 
przedpłacona oferowana przez Bonus, wystawione na Platformie, które mogą zostać nabyte przez 
użytkownika Konta, na zasadach opisanych w Ofercie. 

14. Oferta – pochodząca od Świadczeniodawcy lub od Up Bonus oferta zamieszczona w Openbenefit, 
dotycząca sprzedaży określonego towaru lub usługi, zawierająca warunki i zasady skorzystania z 
tego Świadczenia.  

15. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Uczestnika Konta przy 
wykorzystaniu narzędzi informatycznych  udostępnionych w ramach  Platformy, korzystając z 
danych dostępowych zawartych w Pakiecie Powitalnym. Rejestracja na Platformie oznacza 
jednocześnie przystąpieniem do Programu. 

16. Pakiet Powitalny – dystrybuowany przez Zleceniodawcę pakiet informacji, zawierający 
indywidualny, unikalny numer e-konta przydzielony do Konta na Platformie, wraz z numerem 
autoryzacyjnym, zwanym numerem NAP, które niezbędne są do rejestracji Konta na Platformie i 
przystąpienia do Programu, wręczany Klientowi Zleceniodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, 
wiadomość e-mail, wiadomość SMS/MMS) lub drukowanej. 

17. Formularz zgłoszeniowy - Formularz przystąpienia do Programu Poleceń DYSTRYBUTOR OZE 
500+, zwany w dalszej części „formularzem zgłoszeniowym”, służący do zgłoszenia się Uczestnika 
do Programu, do pobrania ze strony www.dystrybutor-oze.pl/polecenia lub otrzymany od 
Przedstawiciela Zleceniodawcy. 

18. Formularz polecenia – zwany w dalszej części „formularzem polecenia”, formularz służący do 
polecania innych osób lub podmiotów przez Uczestnika Programu, do pobrania ze strony  lub 
otrzymany od Przedstawiciela Zleceniodawcy. 

19. Przedstawiciel Zleceniodawcy – osoba reprezentująca Zleceniodawcę w zakresie prezentacji i 
sprzedaży produktów Zleceniodawcy. 
 

§3. Okres trwania Programu 
 

1. Program DYSTRYBUTOR OZE 500+ trwa od dnia 1 kwietnia 2021 roku włącznie do odwołania. 
2. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników z 1-miesięcznym wyprzedzeniem za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych 
przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym/podczas Rejestracji na Platformie, poprzez 
publikację takiej informacji na stronie Programu pod adresem https://oze.openbenefit.pl oraz na 
stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem https://www.dystrybutoroze.pl   

 
 

§4. Warunki przystąpienia do Programu 
 

1. Program polega na nagrodzeniu Uczestnika (Polecającego), który zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) W okresie trwania Programu Przystąpi do Programu poprzez poprawne uzupełnienie 

Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust 2, ust 3 i ust 4 i 
przekaże go Przedstawicielowi Zleceniodawcy / dostarczy go pocztą elektroniczną na 
adres polecenia@dystrybutoroze.pl lub; 

b) Przystąpi do Programu poprzez Rejestrację na Platformie Programu pod adresem 

https://oze.openbenefit.pl korzystając w tym celu z danych zawartych w Pakiecie 

Powitalnym otrzymanym od Przedstawiciela Zleceniodawcy. 

2. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane 
Uczestnika: 

− imię i nazwisko 

− adres do korespondencji 

− numer telefonu komórkowego 

− adres e-mail 

− PESEL 

− Dane Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika 

− Informację czy zgłaszający Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą  

− Nazwę firmy Uczestnika (w przypadku kiedy przystępującym jest osoba prowadząca 
działalność gospodarczą) 

− NIP  

− Adres firmy Uczestnika (w przypadku kiedy przystępującym jest osoba prowadząca 
działalność gospodarczą) 

− Numer Karty przedpłaconej przekazanej przez Przedstawiciela Zleceniodawcy (Jeśli karta 
została wydana przez Przedstawiciela Zleceniodawcy wraz z Pakietem Powitalnym) 

3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy lub podczas Rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Programu i akceptacji jego postanowień. Podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w 
Programie. 

4. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym lub podczas Rejestracji danych 
aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie 
trwania Programu. O takich zmianach uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora. 

5. Jeżeli Uczestnik podczas Rejestracji na Platformie lub przekazał Przedstawicielowi 
Zleceniodawcy lub przesłał na adres poczty elektronicznej polecenia@dystrybutoroze.pl 
formularz zgłoszeniowy zawierający braki lub wypełniony nieprawidłowo, Zleceniodawca może 
podjąć stosowne działania zmierzające do  uzupełnienia braków, kontaktując się z Uczestnikiem 
na podany przez niego w formularzu adres email lub numer telefonu, o ile dane kontaktowe 
zostały podane prawidłowo. Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w 
Programie o momentu przesłania do Zleceniodawcy brakujących danych. 

6. Formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest przekazać do Zleceniodawcy 
(Przedstawicielowi Zleceniodawcy lub na adres poczty elektronicznej) tylko w przypadku 
zapisywania się do Programu po raz pierwszy. 

7. Za dzień przystąpienia Uczestnika do Programu uważa się dzień, w którym:  
a) Uczestnik dokonał Rejestracji na Platformie, lub 
b) Uczestnik przekazał uzupełniony Formularz zgłoszeniowy Przedstawicielowi 

Zleceniodawcy, lub 
c) Uczestnik przesłał prawidłowo uzupełniony Formularz zgłoszeniowy na adres 

polecenia@dystrybutoroze.pl 
8. Uczestnikiem programu jako Polecający może zostać każda osoba, będąca pełnoletnią osobą 

fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, osoba prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przystąpiła do Programu, a następnie poleciła 
nabycie produktów lub usług Zleceniodawcy innym osobom lub podmiotom, które następnie nie 
odstąpią skutecznie od ich nabycia, oraz która spełniła jednocześnie następujące warunki: 
a) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przystąpiła do Programu; 
b) wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z realizacją 

zobowiązań wynikających z Uczestnictwa w niniejszym Programie i nie wycofała tej zgody. 
9. Uczestnik Programu bierze w nim udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają 

przeniesieniu na inną osobę. 
10. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) 

Zleceniodawcy i Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące 
bezpośredni udział w organizacji Programu. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej 
rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, 
rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 

11. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno Konto na Platformie 
https://oze.openbenefit.pl.    

12. Konto Uczestnika jest ważne przez cały okres trwania Programu. 
13. Po zakończeniu Programu, Konto Uczestnika będzie ważne przez jeden miesiąc kalendarzowy 

licząc od ostatniego dnia trwania Programu, umożliwiając tym samym wykorzystanie środków 
zgromadzonych w ramach Programu, a pochodzących z Nagród otrzymanych przez 
Uczestników. Po tym okresie Konto Uczestnika zostaje zamknięte i traci on możliwość na 
wykorzystanie zgromadzonych tam środków, a środki te nie będą Uczestnikowi zwracane. 

 
§5. Zasady i warunki programu 

 
1. Przedmiotem Programu jest nagradzanie Uczestników (Polecających) za Skuteczne Polecenia 

zakupu produktów lub usług Zleceniodawcy przez Nowych Klientów (Poleconych) w okresie 
trwania Programu.  

2. Polecenie Nowego Klienta odbywa się poprzez  

a) zgłoszenie przez Uczestnika (Polecającego) na formularzu polecenia nowej osoby lub 
podmiotu oraz podanie następujących danych: 
- dane Uczestnika (Polecającego), w tym imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, 
województwo, numer telefonu i adres e-mail, numer Karty przedpłaconej Uczestnika 
polecającego, wydanej w momencie przystępowania do Programu (jeśli Karta została 
wydana Uczestnikowi) 
- dane osoby/podmiotu polecanego (Nowy Klient), w tym imię, nazwisko, numer telefonu 
oraz opcjonalnie: ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, adres e-mail, NIP, nazwa 
firmy. 

b) uzupełnienie formularza poleceń dostępnego w zakładce „Polecenie” na Platformie pod 
adresem https://oze.openbenefit.pl i podanie następujących danych osoby/podmiotu 
polecanego (Nowego Klienta): 

http://www.dystrybutor-oze.pl/premia
https://oze.openbenefit.pl/
https://up-karty.pl/regulamin#/
https://oze.openbenefit.pl/
http://www.dystrybutor-oze.pl/polecenia
https://oze.openbenefit.pl/
https://www.dystrybutoroze.pl/
mailto:polecenia@dystrybutoroze.pl
https://oze.openbenefit.pl/
mailto:polecenia@dystrybutoroze.pl
mailto:polecenia@dystrybutoroze.pl
https://oze.openbenefit.pl/
https://oze.openbenefit.pl/


 

- imię, nazwisko, numer telefonu oraz opcjonalnie: ulica, kod pocztowy, miasto, 
województwo, adres e-mail, NIP, nazwa firmy. 

Warunkiem uznania Polecenia jest również wyrażenie przez Nowego Klienta zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora i Zleceniodawcę jego danych. W przypadku braku takiej zgody 
lub żądania usunięcia danych Nowego Klienta, polecenie zostanie uznane za nieskuteczne. Dane 
Nowych Klientów są zbierane przy pomocy Platformy oraz formularza poleceń za zlecenie 
Zleceniodawcy w ramach powierzenia przetwarzania danych. 

3. Uczestnik (Polecający) otrzyma Nagrodę pieniężną, o której mowa w § 6 za każde Skuteczne 
polecenie w okresie trwania Programu, czyli za spełnienie warunków, od których niniejszy 
Regulamin uzależnia przyznanie Uczestnikowi Nagrody, co będzie weryfikowane na zasadach 
określnych w §5 pkt 8 Regulaminu oraz jeśli: 
a) Nowy Klient (Polecony) skutecznie zawrze umowę ze Zleceniodawcą; 
b) Nowy Klient (Polecony) nie odstąpi od podpisanej umowy ze Zleceniodawcą; 
c) Nowy Klient (Polecony) dokona opłaty w całości kosztów wynikających z faktu podpisania 

umowy ze Zleceniodawcą. 
4. Uczestnik (Polecający) może nabyć prawo do wielu Nagród w trakcie trwania Programu, to 

znaczy może polecić dowolną ilość Nowych Klientów (Polecanych). 
5. Uczestnik (Polecający) nie może wykonać Skutecznego polecenia wobec samego siebie – 

Nagroda nie przysługuje więc, gdy Nowy Klient jest tą samą osobą co Uczestnik (Polecający) lub 
gdy korzysta z produktów Zleceniodawcy najpierw jako konsument a następnie jako 
przedsiębiorca (lub odwrotnie).  

6. Nowy Klient jeśli spełni warunki wymienione w § 4, może wziąć udział w Programie również 
jako Uczestnik (Polecający), przystępując do Programu i polecając inne osoby. 

7. Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. 
8. Zleceniodawca będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody w Programie na 

podstawie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym lub podczas Rejestracji na 
Platformie oraz na podstawie danych z wewnętrznego systemu rejestrującego sprzedaż, w 
którym ewidencjonowani są Nowi Klienci. 

9. Nagrody za polecenia są naliczane przez Zleceniodawcę w oparciu o zestawienie sprzedaży z 
każdego miesiąca kalendarzowego. Zleceniodawca będzie opowiedziany za opracowanie 
danych Uczestników w zakresie poleceń oraz weryfikacji zasadności przyznania Nagrody.   

10. Zleceniodawca po upływie każdego kalendarzowego miesiąca okresu trwania Programu, o 
którym mowa w §3, nie później jednak niż w terminie 30 dni po jego upływie w oparciu o dane, o 
których mowa w ust. 8 sporządzi listę Uczestników uprawnionych do odbioru Nagrody za miesiąc 
poprzedzający sporządzenie tej listy wraz ze wskazaniem ostatecznej wartości Nagród należnych 
poszczególnym Uczestnikom za dany miesiąc kalendarzowy trwania Programu. Następnie listę 
Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca niezwłocznie przesyła do 
Organizatora. 

11. Na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy informacji, o których mowa w ust. 9 powyżej, 
Organizator dokonuje przekazania Nagród Uczestnikom w imieniu Zleceniodawcy. Dane 
Nowych Klientów nie będą przekazywane Organizatorowi, jako że osoby te nie uczestniczą w 
Programie. 

12. Uczestnicy o przyznaniu Nagrody zostaną powiadomieni przez Zleceniodawcę: 
a) drogą mailową na adres e-mailowy Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym 

do Programu lub podczas Rejestracji na Platformie, lub 
b) drogą telefoniczną, lub 
c) za pośrednictwem wiadomości SMS na numer podany w formularzu zgłoszeniowym, w 

terminie 10 dni roboczych od upływu okresu, o którym mowa w ust. 10. 
 

§6. Nagrody 
 

1. W ramach Nagrody Uczestnicy otrzymują  
a) W przypadku Uczestników zarejestrowanych na Platformie - doładowania na e-konto 

Platformy. 
b) W przypadku Uczestników, którzy zgłosili się do Programu na podstawie Formularza 

zgłoszeniowego – doładowanie na Kartę przedpłaconą 
2. Za każde Skuteczne Polecenie Uczestnik (Polecający) otrzymuje nagrodę pieniężną o wartości 

500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100). 
3. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom przez Organizatora: 

a) W przypadku Uczestników zarejestrowanych na Platformie - na indywidualne e-konta 
Platformy do 10 dni roboczych od daty ustalenia listy Uczestników uprawnionych do odbioru 
Nagrody, zgodnie z §5 ust.10; 

b) W przypadku Uczestników bez Rejestracji na Platformie, posiadających Kartę 
przedpłaconą od Zleceniodawcy, której numer został podany w formularzu zgłoszeniowym 
– doładowanie na Kartę przedpłaconą do 10 dni roboczych od daty ustalenia listy 
Uczestników uprawnionych do odbioru Nagrody, zgodnie z §5 ust.10. W przypadku 
nieposiadania Karty przedpłaconej od Zleceniodawcy Uczestnik otrzyma nową Kartę 
przedpłaconą z doładowaniem na adres korespondencyjny podany w Formularzu 
zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od daty ustalenia listy Uczestników uprawnionych do odbioru 
Nagrody, zgodnie z §5 ust.10.  

 §7. Podatek od Nagród 
 

1. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub podmioty 
posiadające osobowość prawną, ale otrzymanie Nagrody nie pozostaje w związku z prowadzoną 
przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą,  wartość przyznanej Nagrody stanowi 
przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. 
Organizator w takim przypadku przygotuje i dostarczy Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi 
Skarbowemu stosowne dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego, w oparciu 
o dane Uczestnika podane w Formularzu Zgłoszeniowym podczas przystępowania do Programu. 
Z tytułu otrzymania Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego i zgodnego z 
właściwymi przepisami prawa podatkowego obliczenia i odprowadzenia do właściwego urzędu 
skarbowego należnego podatku wynikającego z faktu otrzymania Nagrody. Uczestnik ponosi 
pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych w Formularzu Zgłoszeniowym, na 
podstawie którego są przygotowywane dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku 
dochodowego. Uczestnik nie będzie miał roszczeń do Organizatora w przypadku, gdyby na 
Uczestnika zostały nałożone kary przez organy skarbowe w związku z nieprawidłowo 
wypełnionymi dokumentami podatkowymi, na podstawie błędnych danych Uczestnika, 
przekazanych Organizatorowi i Zleceniodawcy. Jeśli w takim przypadku kara zostanie nałożona 
na Organizatora, Organizator obciąży tymi kosztami Uczestnika, który podał błędne dane do 
rozliczenia podatku. 

2. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, a otrzymanie Nagrody 
pozostaje w związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą, po 
stronie Organizatora nie występują jakiekolwiek obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku otrzymania 
Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powstaje w momencie uzyskania 
Nagrody. Uczestnik ma obowiązek rozliczenia go razem z innymi przychodami związanymi z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 
§8. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z przyznawaniem, Uczestnicy zobowiązani 
są kierować bezpośrednio do Organizatora Programu w formie elektronicznej przesyłając 
reklamację na adres e-mail kontakt@openbenefit.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby 
Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, numer indywidualnej Karty 
przedpłaconej wydanej Uczestnikowi Programu (jeśli Karta została wydana) oraz opis 
zgłaszanych zastrzeżeń. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 
Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez 
Organizatora zakresie. 

4. Organizator rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty 
otrzymania przez Organizatora reklamacji zawierającej kompletną informację. 

5. 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. 

 
§9. Ochrona danych osobowych  

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie Programu jest Bonus Systems 

Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dywizjonu 303 numer 139 lokal 137, kod pocztowy 
01-470.  

2. Kontakt z administratorem 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.  

3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie 
ma charakter całkowicie dobrowolny jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.    

4. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji usług objętych Programem 
oraz, w przypadku udzielenia dodatkowej zgody usług marketingowych,  
i posłużą do stworzenia Bazy Danych Uczestników Programu. 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).  

5. W ramach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Bonus 
wykonywać będzie następujące operacje dotyczące danych osobowych:  
a. zbieranie; 
b. utrwalanie w systemach informatycznych; 
c. przechowywanie w systemach informatycznych; 
d. usuwanie. 

6. Dane przetwarzanych w ramach Programu został określony w § 4 pkt 2 Regulaminu i są zbierane 
przy pomocy Formularza Zgłoszeniowego lub w drodze rejestracji na Platformie. Organizator 
może podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy, którzy poprzez 
Przedstawicieli Zleceniodawcy, będzie pozyskiwał dane Uczestników w ramach Formularza 
Zgłoszeniowego na rzecz Administratora. Takie podpowierzenie zostanie wykonane na 
podstawie odrębnej umowy pomiędzy Organizatorem i Zleceniodawcą.  

7. 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. 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. 

9. 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. 

10. Dostęp do danych osobowych Uczestnika mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz 
Zleceniodawca, 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.  . 

11. 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. 

 
§10. Wykluczenie Uczestnika z Programu lub rezygnacja uczestnictwa w Programie 

 
1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie 

nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie 
Uczestnika z Programu, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści 
przewidzianych w Programie. 

2. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji. 

3. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja 
powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do siedziby 
Organizatora/Zleceniodawcy bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: 
polecenia@dystrybutoroze.pl z dopiskiem „Rezygnacja z Programu Poleceń DYSTRYBUTOR 
OZE 500+”. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Nagrody naliczone Uczestnikowi zostaną 
anulowane. 

§11. Zmiany Regulaminu Programu 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, zmiany jednak nie 
mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili wprowadzenia określonej zmiany w 
Regulaminie. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej 
Zleceniobiorcy pod adresem https://dystrybutor-oze.pl/konkursy/ oraz na stronie Programu 
https://oze.openbenefit.pl. 

2. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem 
wiadomości e-mail, wysłanej przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez 
Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym/podczas Rejestracji na Platformie lub poprzez 
publikację takiej informacji, wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie internetowej Platformy 
oraz stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem https://dystrybutor-oze.pl/konkursy/. 

 

§11. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 
2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 
3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego oraz formularza polecającego przez Uczestnika. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-04-01 
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