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REGULAMIN PROMOCJI  
„AVIA Solar dla akcjonariuszy UNIMOT S.A.” 

(„Regulamin”) 
 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Organizatorem promocji pod nazwą „AVIA Solar dla akcjonariuszy UNIMOT S.A.” („Promocja”) jest UNIMOT 
Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000088433, NIP: 9730421440, REGON: 
970619205, kapitał zakładowy w wysokości 8 300 000,00 zł („Organizator”). 

 
II. PRZEDMIOT I WARUNKI PROMOCJI 

 
1. Promocja obejmuje udzielenie przez Organizatora jednorazowej zniżki w wysokości 20% na instalację 

znajdujących się w ofercie Organizatora paneli fotowoltaicznych AVIA Solar, w jednej lokalizacji wskazanej 
przez Uczestnika. 

2. Decyzję o spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji podejmuje Organizator.  
3. Obszarem prowadzenia Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Promocja trwa od dnia 11 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
5. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji określa Regulamin. 
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I JEJ REALIZACJA 
 
1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie inwestorzy indywidualni będący osobami fizycznymi i posiadający co 

najmniej 100 akcji UNIMOT S.A. (UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 
Zawadzkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, kapitał 
zakładowy w wysokości 8 197 818,00 zł, wpłacony w całości) („UNIMOT S.A.”), w dniu zgłoszenia udziału w 
Promocji („Uczestnik”). 

2. Zadeklarowanie udziału w Promocji dokonywane jest przez Uczestnika za pośrednictwem zgłoszenia 
mailowego pod udostępnionym przez Organizatora adresem e-mail: kontakt@aviasolar.pl. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia w okresie trwania Promocji, 
akceptacja Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do 
Promocji i w zakresie określonym w Regulaminie. 

4. W celu potwierdzenia uprawnień do wzięcia udziału w Promocji, wraz ze zgłoszeniem Uczestnik zobowiązany 
jest do przedstawienia Organizatorowi dokumentu potwierdzającego posiadanie na rachunku maklerskim 
lub wspólnym rachunku maklerskim, na dzień złożenia zgłoszenia udziału w Promocji lub maksymalnie na 7 
dni przed złożeniem zgłoszenia udziału w Promocji, co najmniej 100 akcji UNIMOT S.A. W przypadku 
wspólnych rachunków maklerskich, udział w Promocji przysługuje każdemu z akcjonariuszy posiadających 
wspólny rachunek maklerski.  

5. Dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika wymaganej do uczestnictwa w Promocji liczby akcji 
UNIMOT S.A nie wymaga formalnego uwierzytelnienia, jednak dokument powinien w sposób jednoznaczny i 
niewątpliwy wskazywać na posiadanie przez Uczestnika na rachunku maklerskim wymaganej Regulaminem 
liczby akcji UNIMOT S.A (np. wyciąg z rachunku maklerskiego, screen z portfela w systemie maklerskim online, 
skan, plik pdf). 
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6. Weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Promocji, dokonuje Organizator. 
7. Po pozytywnej weryfikacji uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji, Organizator kontaktuje się 

z Uczestnikiem w celu zebrania informacji niezbędnych do przedstawienia oferty i ustalenia parametrów 
technicznych dla instalacji AVIA Solar. Oferta będzie zawierała zniżkę promocyjną zgodnie z Regulaminem. 
Po akceptacji przedstawionego rozwiązania przez Uczestnika, Organizator przystępuje do przedstawienia 
projektu umowy oraz realizacji zamówienia potwierdzonego z Uczestnikiem. 

 
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia za pośrednictwem adresu 

e-mail: kontakt@aviasolar.pl. Uczestnik dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Promocji oświadcza, że 
zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
jego danych osobowych podanych przez niego w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz jest świadomy, że 
przystępując do Promocji zgadza się na uczestnictwo w Promocji na zasadach wskazanych w Regulaminie. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej jest 
dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji i jej realizacji. 

3. Dane osobowe udostępnione w ramach zgłoszenia rejestracyjnego i uczestnictwa w Promocji przetwarzane 
są zgodnie z Rozporządzeniem 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) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”). 

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator: UNIMOT Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000088433, NIP: 9730421440, REGON: 970619205, kontakt we 
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: biuro@unimot-eig.pl 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
a) w celu zorganizowania i realizacji przez Organizatora Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie 

(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości 
(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

c) w celach statystycznych i archiwalnych Organizatora i UNIMOT S.A. będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na ewentualnym 
ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, co (podstawa prawna z art. 6 ust. 
1 lit f) RODO), 

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na marketingu 
bezpośrednim (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty 
trzecie współpracujące z Organizatorem w zakresie niezbędnej obsługi i realizacji Promocji, w szczególności:  
(i) UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, a także podmioty z Grupy 

Kapitałowej UNIMOT, 
(ii) podmioty realizujące obsługę techniczną i montażową, 
(iii) podmioty realizujące obsługę księgową i doradcy prawni,  
(iv) dostawcy systemów informatycznych i usług IT (w tym firmy hostingowe, serwisowe, programistyczne). 

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres: 
a) dane osobowe Uczestnika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla 

potrzeb uczestnictwa w Promocji będą przechowywane przez okres do 6 lat, chyba że Uczestnik wyrazi 
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sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub wycofa udzieloną zgodę oraz do czasu 
upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem 
właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) do momentu złożenia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora, 

c) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele promocyjne będą przetwarzane 
do czasu wycofa udzielonej zgody – zgoda może być w każdej chwili odwołana, z zastrzeżeniem, że 
dyspozycja ta nie będzie miała wpływu na działania, które podejmowane były w oparciu o wcześniej 
wyrażoną zgodę. 

8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 
rozumieniu RODO. 

9. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

10. W odniesieniu do przekazanych Organizatorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii danych, 

przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora, 
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że Organizator, 

podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych. 

Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres Organizatora określony w 
ust. 4 powyżej. 

 
V. REKLAMACJE 

 
1. W okresie trwania Promocji, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z 

przebiegiem i realizacją Promocji. Reklamacje zgłoszone po zakończeniu okresu trwania Promocji nie będą 
rozpatrywane. 

2. Reklamacje mogą być złożone jedynie przez Uczestników. Należy je składać w formie pisemnej na adres 
Organizatora: UNIMOT Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 
1, 03-901 Warszawa  lub pod adresem mailowym: kontakt@aviasolar.pl, z dopiskiem: „Reklamacja – 
promocja AVIA Solar dla akcjonariuszy UNIMOT S.A.”. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny 
Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. 

4. Organizator prześle odpowiedź na reklamację na adres podany przez Uczestnika w reklamacji w terminie 14 
(czternastu) dni od daty wpływu reklamacji. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie 

Promocji z przyczyn od niego niezależnych. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  
3. Dodatkowe informacje na temat Promocji można uzyskać poprzez kontakt pod adresem e -mail: 

malgorzata.kaiser@unimot-eig.pl. 
4. Regulamin będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej: www.aviasolar.pl w 

okresie trwania Promocji. 
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5. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Promocji prawo do zmiany Regulaminu, a także do 
przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji, Organizator opublikuje informację na stronie internetowej Organizatora, ze stosownym 
wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą 
naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. 

6. Regulamin, jak i wszystkie ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na 
stronie internetowej: www.aviasolar.pl.  
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