
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „POLECENIA +” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres oraz warunki 

uczestnictwa oraz czas trwania w Promocji „POLECENIA +” (zwanej dalej „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji, jest  UNIMOT ENERGIA I GAZ Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000088433, NIP: 9730421440, REGON: 970619205, 

kapitał zakładowy w wysokości 14 088 000,00 zł (zwana dalej Organizatorem). 

 

§2 Przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 

2. Kontakt z Przedstawicielem Administratora jest możliwy pod adresem email odo@unimot-

eig.pl lub pod adresem korespondencyjnym podany w § 1 ust 2. 

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer 

telefonu. 

 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zgłoszenia i przedstawienia oferty 

fotowoltaicznej, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) – na podstawie 

wyrażonej zgody przez Uczestnika Promocji, w celu podjęcia działań zmierzających do 

zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust 1b RODO oraz w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu, 

dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, lub zawarcia umowy. 

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 



 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 

usługi niezbędne do realizacji celu przetwarzania, takie jak dostawy systemów IT, hosting, 

usługi programistyczne, podmiotom z grupy kapitałowej Unimot oraz organom 

uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 

8. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych Uczestnikom Promocji. Uczestnik 

Promocji może również sprostować dane osobowe, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. Uczestnikowi Promocji przysługuje uprawnienie do złożenia wobec 

Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych 

do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, 

Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych informuje, że 

Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, lub od uczestnika 

promocji. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

§3 Warunki uczestnictwa w promocji 

 

1. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz osoby prawne. 

2. Aby Uczestnik posiadał status Klienta musi mieć uregulowaną w pełni płatność za instalację 

fotowoltaiczną. 

3. Warunkiem udziału w Promocji jest wypełnienie formularza przystąpienia i wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego. Formularz powinien zawiera takie informacje jak:  

Dane osoby polecającej: data polecenia, imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres 

e-mail, kontakt telefoniczny, numer konta bankowego. 



 

Dane polecanego: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres zamieszkania,  adres e-mail 

4. Formularz jest przesyłany na adres mailowy polecenia@aviasolar.pl. 

5. Uczestnik Promocji nie może sam siebie polecić. 

6. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem Promocji. 

7. Udział w Promocji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

 

§4 Czas trwania promocji oraz zasięg terytorialny 

 

1. Promocja nie jest ograniczona czasowo – okres obowiązywania Promocji trwa od 7 lipca 

2021 r. włącznie do odwołania. 

2. O uczestnictwie w Promocji decyduje pisemne oświadczenie woli o uczestnictwie w 

Promocji poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na www.aviasolar.pl/program-

polecenia wraz ze wskazaniem osób polecanych , złożone przez Uczestnika poprzez 

elektroniczne środki komunikacji na adres e-mailowy: polecenia@aviasolar.pl.  

3. Obszarem obowiązywania Promocji jest Rzeczpospolita Polska. 

 

 

§4. Nagroda dla Uczestnika Promocji 

 

1. Promocja umożliwia otrzymanie nagrody pieniężnej dla Uczestnika Promocji, za polecenie 

nowego Klienta na instalację fotowoltaiczną AVIA SOLAR. 

2. Uczestnik Promocji nie będący Klientem AVIA SOLAR otrzyma nagrodę w wysokości 500 

zł (słownie: pięć set złotych) za jedno polecenie.  

3. Uczestnik Promocji będący Klientem AVIA SOLAR otrzyma nagrodę obliczaną 

proporcjonalnie, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde 1-10 kWp, w 

wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od 10,01 – 30 kWp, w wysokości 50 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych)  30,01 – 50 kWp  ustalonej mocy instalacji, wykonywanej na 

podstawie umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, jaką nowy Klient 

podpisał z Organizatorem. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody przez Uczestnika Promocji jest podpisanie umowy na 

dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z nowym Klientem oraz wpłacenie przez niego 

całości należności oraz poprawnym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.  

5. Wypłata nagrody następuje w formie wpłaty na konto bankowe.  

 



 

§ 5 Reklamacje 

 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik Promocji może składać za 

pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@aviasolar.pl oraz w formie pisemnej 

na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja POLECENIA + ”. 

3. Reklamacje mogą być składane w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w ciągu 

14 dni od dnia jej zakończenia bądź, odpowiednio, upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 3 

Regulaminu. 

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, 

dokładny adres Uczestnika Promocji oraz powód i uzasadnienie reklamacji. 



 

5. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie niniejszego 

Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków Promocji. 

6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich wpływu. 

7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie jej załatwienia, 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej rozpatrzenia, na adres podany w reklamacji. 

8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie 

ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do 

sądu powszechnego 

 

§ 6 Informacje o Promocji 

 

1. Informacje o Promocji oraz treść niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem https://aviasolar.pl/program-polecenia 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji 

„POLECENIA + ”, a sama Promocja obejmuje swoim zakresem instalacje fotowoltaiczne o 

mocy od 1 kWp do 50 kWp. 

3. Każdy Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne 

regulaminy, nie podlegają łączeniu. 

 

§ 7 Informacje podatkowe  

 

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 podczas Rejestracji. 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 podczas Rejestracji, na podstawie których 

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 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków 

Promocji w przypadku zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez 

Organizatora czynności objętych Regulaminem. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać 

praw już nabytych przez Uczestników. 

2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też 

żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

3. W sprawa nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145). 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 7 lipca 2021 r. włącznie do odwołania.  

 

 

 


