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Regulamin Sprzedaży Premiowej „Cash Back OZE”  
(dalej: Regulamin) 

 

§1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin sprzedaży premiowej pt. „Cash Back OZE” (dalej zwanej „Programem”) 

określa zasady uczestnictwa w Programie, 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 Dystrybutor OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-944 
przy Placu Przymierza 6/U17, KRS 0000842382, NIP: 701-098-27-29, REGON: 386107463. 

3. Określona w Regulaminie sprzedaż premiowa kierowana jest wyłącznie do zamieszkałych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
właścicieli firm, a także osób prawnych  albo jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną którzy zdecydują się nabyć 
Produkty promocyjne Organizatora objęte promocją, o których mowa w §4Ust. 1 w okresie 
trwania Programu. 

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 Organizatora pod adresem 

www.dystrybutor-oze.pl/konkursy, a także w siedzibie Organizatora. 
 

§2. Definicje 
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 
 

1. Organizator, Dystrybutor OZE – Dystrybutor OZE Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 03-944 przy Placu przymierza 6/U17, KRS 0000842382, NIP: 701-098-
27-29, REGON: 386107463adres e-mail polecenia@dystrybutoroze.pl; tel. 22 299 
20 07. 

2. Sprzedaż premiowa – zwana w dalszej części „Programem” lub „Sprzedażą 
premiową” - skierowana do pełnoletnich osób fizycznych mających pełną zdolność 
do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
właścicieli firm, a także osób prawnych  albo jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
które zdecydują się nabyć Produkty Promocyjne objęte promocją, o których mowa w 
§4 ust.1 w okresie trwania Programu, w zamian za co uzyskują Nagrody. 

3. Karta przedpłacona – zwana w dalszej części „Kartą”, 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#/.  

4. Uczestnik – Uczestnikiem programu może zostać każdy Klient Organizatora 
(Dystrybutor OZE Sp. z o.o.), będący pełnoletnią osobą fizyczną mającą pełną 
zdolność do czynności prawnych, osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, a także osobą prawną  albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który nabył Produkty 
Promocyjne w okresie trwania Programu i nie odstąpił skutecznie od ich nabycia oraz 
spełnił warunki przystąpienia do Programu opisane w §4 niniejszego Regulaminu. 

5. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w 
Programie. 

6. Nagroda – nagrodą jest doładowanie środków w walucie PLN na Kartę przedpłaconą 
wydaną Uczestnikowi podczas przystępowania do Programu. Nagrody szczegółowo 
zostały opisane w §5 niniejszego regulaminu. 

7. Formularz przystąpienia do Programu „Cash Back OZE” - zwany w dalszej 
części „formularzem zgłoszeniowym”, służący do zgłoszenia się Uczestnika do 
Programu., którego wzór stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu, do 
pobrania ze strony https://dystrybutor-oze.pl/konkursy/.  

8. Przedstawiciel Organizatora – osoba reprezentująca Organizatora w zakresie 
prezentacji i sprzedaży produktów i usług. 

9. Produkt Promocyjny – Produkty wymienione w §4 Ust. 1 będące w ofercie 
Organizatora. 
 

§3. Okres trwania Programu 
Sprzedaż premiowa „Cash Back OZE” trwa od dnia 1 stycznia 2022 roku włącznie do 31 grudnia 
2022 roku. 

 
§4. Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Programem objęte są: 
- instalacja fotowoltaiczna, w skład której wchodzą moduły fotowoltaiczne, falownik, 
okablowanie, system montażowy oraz montaż instalacji; 
- pompa ciepła; 
- turbina wiatrowa; 
- ładowarka do samochodu elektrycznego; 
 (zwane dalej: „Produktami promocyjnymi”) 

2. Program polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika, który zapewni spełnienie wszystkich 
następujących warunków: 
a) W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zakupi dowolny Produkt 

Promocyjny, o którym mowa w ust. 1 powyżej; 
b) Produkt promocyjny zostanie skutecznie zainstalowany u Uczestnika, tj zgodnie z 

zawartą umową pomiędzy Uczestnikiem zgłaszającym się do Programu a 
Organizatorem (Sprzedającym/Wykonawcą) nastąpi poprawny odbiór Produktu 
promocyjnego; 

c) Uczestnik dokona pełnej płatności za zakupiony Produkt promocyjny;  
d) Uczestnik zachowa potwierdzenie zakupu, umowę zawartą z Organizatorem 

(Sprzedawcą/Wykonawcą), paragon albo fakturę VAT otrzymaną w związku z 
dokonaniem zakupu Produktu Promocyjnego. 

e) Zgłosi ww. zakup Produktu Promocyjnego w ciągu 14 dni od jego dokonania, jednak 
nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 roku, poprzez przesłanie prawidłowo 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://dystrybutor-
oze.pl/konkursy/ lub przekaże go Przedstawicielowi Organizatora, zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 3-5 poniżej (dalej: „formularz zgłoszeniowy”). 

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

− imię i nazwisko Uczestnika 

− adres do korespondencji 

− numer telefonu komórkowego Uczestnika 

− adres e-mail Uczestnika 

− informacje o zakupionym produkcie lub usłudze (rodzaj zakupionego produktu 
lub usługi, ew. model Produktu promocyjnego i numer seryjny Produktu 
Promocyjnego, 

− data zakupu Produktu promocyjnego 

− numer Karty przedpłaconej przekazanej Uczestnikowi przez Organizatora 

− data i podpis Uczestnika przystępującego do Programu 

− akceptacja niniejszego Regulaminu 
4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy 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. 

5. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i 
zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania 
Programu. 

6. Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpływu zgłoszenia wiadomością na swój adres e-mail 
lub telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym. W razie braku 
otrzymania ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w zakreślonym terminie, Uczestnik 
powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty 
elektronicznej celem weryfikacji, czy nie jest wymagane ponowne dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Organizatora nie 
oznacza, że zgłoszenie nie zawiera błędów lub braków, jak również nie stanowi 
potwierdzenia wygrania Nagrody w Programie. 

7. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody w Programie na 
podstawie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na podstawie danych z 
wewnętrznego systemu rejestrującego sprzedaż. 

8. Jeden zakup może zostać zgłoszony w Programie tylko jednokrotnie. W przypadku 
zgłoszenia tego samego zakupu na formularzu zgłoszeniowym przez innego Uczestnika 
Nagroda wydawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia. 
Organizator sprawdzi też w systemie sprzedażowym czy dane zgadzają się z tymi 
podanymi przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zakupu. Uczestnik jest 
zobowiązany na wezwanie Organizatora udostępnić oryginał dowodu zakupu Produktu 
Promocyjnego zgłoszonego do Programu zgodnie z przesłanym formularzem 
zgłoszeniowym. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przekaże odpowiedniego 
dokumentu zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo 
wykluczenia danego Uczestnika z Programu oraz do niewydania mu Nagrody. 

10. Jeżeli Uczestnik przesłał formularz wypełniony nieprawidłowo, jednak prawidłowo podał 
adres email lub numer telefonu, Organizator podejmie w takim przypadku stosowne 
postępowanie uzupełniające braki, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego 
w formularzu adres email lub numer telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora 
brakujących danych w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora w formie e-mail 
prośby o uzupełnienie lub od dnia rozmowy telefonicznej, traci prawo do otrzymania 
Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

11. Formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązany jest wysłać tylko w przypadku 
zapisywania się do Programu po raz pierwszy. Każdy kolejny premiowany zakup 
Uczestnika będzie rejestrowany w wewnętrznym systemie sprzedażowym Organizatora. 

12. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) 
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. 
 

§5. Nagrody 
1. W ramach Programu możliwe do zdobycia Nagrody są następujące: 

a) Doładowanie na kartę przedpłaconą w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych i 00/100) dla Nagrody „Platynowej” 

b) Doładowanie na kartę przedpłaconą w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych i 00/100) dla Nagrody „Złotej” 

c) Doładowanie na kartę przedpłaconą w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 
i 00/100) dla Nagrody „Srebrnej” 

2. Przekazane przez Organizatora Karty będą nieaktywne. Skorzystanie z Nagrody będzie 
wymagało aktywacji Karty na stronie ogólnodostępnej stronie https://up-karty.pl lub na 
stronie https://oze.openbenefit.pl (jeśli Uczestnik otrzymał do niej dostęp od Organizatora). 
Brak aktywacji Karty będzie uniemożliwiał odebranie Nagrody.  

3. Aktywacja jest uzależniona od podania danych Posiadacza, w szczególności imię, 
nazwisko, adres email, oraz dokonania weryfikacji przez wydawcę Kart czy Uczestnik 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 Uczestnikowi nie będzie przysługiwało w tym zakresie 
żadne roszczenie.  

4. 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 Uczestnika 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. W programie przewidziano do wydania Nagrody o łącznej wartości 100.000 zł (słownie: 
sto tysięcy złotych i 00/100). Po wyczerpaniu liczby nagród przeznaczonych do wydania w 
Programie ulega on zakończeniu, a Uczestnicy, którzy zgłosili udział w Programie później 
niż Uczestnik, który otrzymał ostatnią nagrodę nie są uprawnieni do otrzymania Nagrody. 
W przypadku wyczerpania puli Nagród w Programie, Organizator niezwłocznie powiadomi 
Uczestników o zakończeniu Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Organizator może też zwiększyć pulę Nagród w Programie, o czym również poinformuje 
Uczestników Programu. 

6. Nagrody w Programie będą przyznawane zgodnie z następującymi zasadami: 
a) w przypadku kiedy Uczestnik zakupi dowolny Produkt Promocyjny o wartości 

przekraczającej 100.000 zł brutto, wówczas takiemu uczestnikowi będzie 
przysługiwała Nagroda „Platynowa” 

b) w przypadku kiedy Uczestnik zakupi dowolny Produkt Promocyjny o wartości 
pomiędzy 60.000 a 99.999 zł brutto, wówczas takiemu uczestnikowi będzie 
przysługiwała Nagroda „Złota” 

c) w przypadku kiedy Uczestnik zakupi dowolny Produkt Promocyjny o wartości 
pomiędzy 15.000 zł a 59.999 brutto, wówczas takiemu uczestnikowi będzie 
przysługiwała Nagroda „Srebrna” 
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7. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora w postaci doładowania na indywidualne 
Karty przedpłacone przekazane przez przedstawiciela Organizatora w momencie 
zgłoszenia się Uczestnika do Programu, do 30 roboczych od momentu zgłoszenia 
premiowanego zakupu Uczestnika do Programu i spełnienia wszystkich warunków, o 
których mowa w §4. 

8. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy zgodnie z Regulaminem zakupią 
Produkt promocyjny i zgłoszą swój udział w Promocji zgodnie z §4 ust. 1 – 12 Regulaminu. 

9. Na potrzeby weryfikacji który Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Nagrody w 
Programie przy wyczerpaniu przewidywanej przez Organizatora puli Nagród, przyjmuje się 
następujące zasady: 
a) na potrzeby określenia które zgłoszenie wpłynęło wcześniej przyjmuje się datę 

wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora (wpływ do elektronicznego 
systemu odbioru zgłoszeń Organizatora); 

b) jeżeli dwa lub więcej formularzy zgłoszeniowych wpłynęło do Organizatora tego 
samego dnia o tej samej godzinie przyjmuje się, że wcześniej wpłynęło zgłoszenie, 
do którego załączono dokument potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego z 
wcześniejszą datą i godziną; 

c) jeżeli dane zgłoszenie jest niepełne, zawiera błędy lub nieprawidłowości, za datę 
wpływu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę 
przesłania przez Uczestnika niezbędnych uzupełnień, poprawek lub wyjaśnień. 

10. Na weryfikację zgłoszenia Organizator ma 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez 
Uczestnika, tzn. formularza zgłoszeniowego spełniającego wszelkie warunki określone w 
Regulaminie. 

11. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje 
prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania 
Nagród. 

12. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym 
prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie. 

13. W sytuacji zwrotu zakupionego Produktu promocyjnego, na podstawie którego została 
wydana nagroda w Promocji (bez względu na podstawę prawną takiego zwrotu), Uczestnik 
traci prawo do wydanej mu nagrody i zobowiązany jest zwrócić tę nagrodę Organizatorowi, 
a gdyby została ona już choćby częściowo zużyta, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić 
Organizatorowi ekwiwalent pieniężny tej nagrody stosownie do §6 Ust. 1 Regulaminu. 

 

 §6. Podatek od Nagród 
1. W dniu organizowania niniejszej Sprzedaży Premiowej przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dn. 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę 
nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości 
nagrody. W przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, 
wolna od podatku jest jednorazowa wartość Nagrody nie przekraczająca kwoty 2000 zł 
(art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy). Jednocześnie Uczestnik upoważnia 
Organizatora do potrącenia stosownego podatku z Nagrody. 

2. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną 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 nie przysługuje 
zwolnienie z podatku do kwoty 2000 zł , o którym mowa w Ust.1 powyżej a otrzymania 
Nagroda stanowi w całości przychód z działalności gospodarczej, który powstaje w 
momencie uzyskania nagrody. Uczestnik ma obowiązek rozliczenia go razem z innymi 
przychodami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
 

§7. 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 polecenia@dystrybutoroze.pl  lub 
biuro@dystrybutoroze.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z 
dopiskiem „Cash Back OZE – reklamacja”. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. 
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, numer indywidualnej 

Karty przedpłaconej wydanej Uczestnikowi Programu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 

Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez 
Organizatora zakresie. 

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

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany podczas 
przystępowania do Programu. Alternatywnie, Organizator może wysłać odpowiedź w inny 
sposób wskazany przez Uczestnika składającego reklamację. 

 

§8. Ochrona danych osobowych  
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dystrybutor OZE Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie 03-944, Plac Przymierza 6/U17. 
2. Kontakt z administratorem w zakresie danych osób, którym przysługują Nagrody możliwy 

jest poprzez adres e-mail: biuro@dystrybutoroze.pl lub pisemnie na adres siedziby. W 
Dystrybutor OZE Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez email 
biuro@dystrybutoroze.pl. Kontakt z administratorem, w zakresie danych, zebranych na 
podstawie § 4 pkt 2 lit c możliwy jest poprzez adres e-mail: polecenia@dystrybutoroze.pl 
lub pisemnie na adres siedziby. 

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, w tym: dane osobowe, Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji 
usług objętych Programem, wypłaty Nagród oraz w celach określonych w §5 pkt 3 
Regulaminu , 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. 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 Dystrybutor OZE Sp. z o.o.  
wykorzystując w tym celu dane kontaktowe podane we wstępie.  

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. 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. 

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 Dystrybutor OZE Sp. z 
o.o., 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 Dystrybutor OZE Sp. z o.o. i wyłącznie 
zgodnie z jej poleceniami. Podmioty te są zobowiązane do zachowania wysokich 
standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  . 

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. 

 

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

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia 
Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą 
swym zachowaniem w interesy osób trzecich; 

b) prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad 
funkcjonowania Programu, w tym zwłaszcza nie dokonali zakupu Produktu 
Promocyjnego dla własnych celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub zawodową (np. do wykorzystania we własnym gospodarstwie 
domowym); 

2. W związku z przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności 
zmierzających do usunięcia podejrzeń o udział danego Uczestnika w Programie z 
naruszeniem Regulaminu. W tym celu Organizator może zwłaszcza zobowiązać 
Uczestnika do przedstawienia dowodów udziału w Programie oraz uzyskania w niej prawa 
do Nagrody zgodnie z zasadami Regulaminu. 

3. 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. 

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

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

 

§10. 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. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu 

w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz na stronie internetowej 
Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania 
przyczyn. O ewentualnych zmianach postanowień Regulaminu Uczestnicy będą 
informowani drogą elektroniczną na 1 miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. W ten sam 
sposób Uczestnicy zostaną również poinformowani o ewentualnym przedłużeniu, 
zakończeniu lub odwołaniu Programu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2022-01-01. 
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