
 

 

 
REGULAMIN PROMOCJI 

„Poleć Edison Energia” 
z dnia 30.11.2020 r. 

zmieniony w dniu 8.01.2020 r. 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem promocji jest Edison Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielskiej 17A, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000800969, REGON: 384195204, NIP: 7792508573 („Organizator”) 

2. Nazwa promocji: „Poleć Edison Energia” („Promocja”) 
3. Regulamin Promocji („Regulamin") określa zasady udziału, prawa i obowiązki uczestników programu 

i Organizatora.  
4. Program trwa od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. lub do wyczerpania puli Nagród.  
5. Klient – osoba fizyczna, która  ma zawartą z Organizatorem umowę na wykonanie montażu instalacji 

fotowoltaicznej. 
6. Polecający/Uczestnik – osoba fizyczna, będąca Klientem deklarującym chęć wzięcia udziału w 

Promocji.  
7. Umowa –umowa na montaż instalacji fotowoltaicznej. 
8. Polecony – osoba fizyczna, której dane zostały przekazane za jej zgodą Organizatorowi przez 

Polecającego, która wyraża zainteresowanie nabyciem instalacji fotowoltaicznej z polecenia 
Polecającego. 

9. Skuteczne Polecenie – jeżeli jednocześnie spełnione zostały łącznie wszystkie warunki uczestnictwa 
w Promocji określone w § 2 i spełnione zostaną wszystkie warunki określone w ust. 3 i 4 § 2 
niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 14 lutego 2021 r. 

 
§ 2 Warunki korzystania z promocji 

1. Promocja jest kierowana do Klientów. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby współpracujące w ramach umowy cywilno-
prawnej z Organizatorem. 

3. Klient, który chce wziąć udział w Promocji w charakterze Polecającego zgłasza się do udziału w 
Promocji poprzez przekazanie Organizatorowi swoich danych jako Polecającego oraz danych 
Poleconego (za zgodą Poleconego) w postaci imienia, nazwiska, miasta, numer telefonu w następujący 
sposób: 
a) wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.edisonenergia.pl w zakładce Program 

Poleceń 

b) kontakt telefoniczny z przedstawicielem handlowym 

c) wysłanie e-mail  na adres: dok@edisonenergia.pl 

d) kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numer telefonu: 799 394 444 lub 799 399 888. 

e) Messenger na Facebooku Edison Energia 

4. Polecający otrzyma Nagrodę w przypadku, kiedy zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki 
określone poniżej: 
a) w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 25 stycznia 2021 roku Klient przekaże 

Organizatorowi dane Poleconego umożliwiające kontakt z nim; 



 

 

b) Polecony zawrze z Organizatorem Umowę z polecenia Polecającego w terminie do dnia 31 
stycznia 2021 roku;  

c) Polecony nie odstąpi od Umowy, w tym Polecony nie skorzysta z prawa do odstąpienia od 
Umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia; 

d) Polecony wpłaci Organizatorowi wynagrodzenie lub jego część zgodnie z zawartą Umową i w 
terminach w niej określonych;  

5. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnością 
skorzystania z Promocji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku braku możliwości 
technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej na danej nieruchomości. 

 
§ 3 Nagroda 

1. Polecający otrzyma jedną z niżej wskazanych Nagród po spełnieniu wszystkich warunków 
określonych  w niniejszym Regulaminie w zależności od liczby Skutecznych Poleceń: 

 
Liczba Skutecznych Poleceń Nagroda Model 
4  telewizor LED 55 cali Samsung UE55TU8002K 
3  hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter 1S 
2  konsola XBOX Xbox Series S 
1  Dron  DJI Ryze Tello Iron Man 

Edition 
 

2. Informacja o tym, ile Umów zostało podpisanych z rekomendacji Polecającego zostanie mu 
przekazana.  

3. O spełnieniu warunków do otrzymania Nagrody Polecający zostaną poinformowani przez 
Organizatora w dniu 15 lutego 2021 r. 

4. Wszyscy zwycięzcy Nagród powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą poczty elektronicznej. 
5. Uczestnik może zarekomendować usługi Organizatora dowolnej liczbie podmiotów.  
6. Nagroda zostanie dostarczona na koszt Organizatora na adres wskazany przez Polecającego w 

terminie do 3 tygodni od dnia zawiadomienia Polecającego o wygranej Nagrodzie. 
7. Liczba Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi: 

a) 10 telewizorów każdy o wartości ok. 2000 zł 
b) 20 hulajnóg o wartości ok. 1700 zł 
c) 30 konsol o wartości  ok. 1400 zł 
d) 50 dronów o wartości ok. 600zł. 

8. Polecający może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę w zależności od liczby Skutecznych Poleceń. O 
uzyskaniu Nagrody decydować będzie kolejność zaistnienia poszczególnych zdarzeń Skuteczne 
Polecenie aż do wyczerpania puli Nagród (o terminie decyduje data spełnienia wszystkich warunków 
określonych w § 2 Regulaminu dla poszczególnego Skutecznego Polecenia). Organizator poinformuje 
na stronie internetowej o wyczerpaniu puli Nagród.   

9. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub 
na inne nagrody.  

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub 
podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez 



 

 

Uczestnika. 
11.Wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji w przypadku gdy nie przekracza 

jednorazowo kwoty 2000 zł i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387).  

12. W przypadku gdy Nagroda zostanie przyznana Polecającemu będącemu przedsiębiorcą, w związku 
z zakupem przez niego paneli w ramach prowadzonej działalności  Polecający otrzyma dodatkową 
nagrodę pieniężną w wysokości 23,46% nagrody rzeczowej na pokrycie kosztów podatku. Nagroda 
pieniężna zostanie przekazana na rachunek bankowy Uczestnika i Uczestnik będzie samodzielnie 
zobowiązany do zapłaty podatku. 
 

 
§ 4 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać: 
 listownie na adres siedziby Organizatora 
 telefonicznie: 799 399 888 (opłata zgodnie  z taryfikatorem operatora), 
 przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencje na adres e-maiil: 

reklamacje@edisonenergia.pl. 
2. Reklamacja powinna zawierać: dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, 

nazwisko, dokładny adres zamieszkania), przyczynę reklamacji, treść żądania, opis okoliczności 
uzasadniających reklamację. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej  
zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w formie pisemnej lub innej uzgodnionej 
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w terminie do 30 dni.  
 

§ 5 DANE OSOBOWE 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w Zgłoszeniu oraz reklamacji jest Organizator. 
2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w związku ze Zgłoszeniem udziału w 

Promocji, wydaniem nagrody oraz reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu 
obowiązku prawnego  ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 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).  

3. Każdy z uczestników Promocji ma możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych (osobowych) 
pod adresem email:iod@edisonenergia.pl lub pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych, Edison 
Energia Sp. z o.o. pl. Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa.   

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji, w tym 
Zgłoszenia oraz rozpatrzenia reklamacji. 

5. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

6. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do 
właściwego organu nadzoru.  

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu zakończenia Promocji albo do 
momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki albo do momentu wygaśnięcia 
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 



 

 

8. Podane dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom Organizatora (podmioty 
przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim  zostały przekazane – na podstawie 
stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych. 

 
§ 6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej  www.edisonenergia.pl w zakładce 
Program Poleceń. 

2. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
3. Udział w Programie Promocyjnym nie podlega przeniesieniu na inną osobę  lub podmiot, zwłaszcza 

prawa i obowiązki Uczestników Programu Promocyjnego nie mogą być przenoszone, sprzedawane 
ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Uczestnikami Programu 
Promocyjnego.   

4. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji.  
Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania 
Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą 
pogarszać warunków uczestniczenia w Promocji. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia 
umieszczenia na stronie  internetowej www.edisonenergia.pl w zakładce Program Poleceń. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 


