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REGULAMIN „Akcja ECO HEAT” 
z dnia 02.11.2021 r. 

zmieniony w dniu 22 kwietnia 2022 r., 4.10.2022 r., 1 stycznia 2023 r., 9 stycznia 2023 r. , 
26 stycznia 2023 r oraz 1 marca 2023 r. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji jest Polenergia Fotowoltaika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, plac 
Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879748 posiadającą 
NIP: 7792508573, REGON: 384195204, BDO: 000534352, której kapitał zakładowy wynosi 400 000,00 
zł i jest wpłacony w całości, reprezentowaną przez Zarząd, zwaną dalej: „Wykonawcą”, w imieniu której 
działa pełnomocnik: („Organizator” lub „Wykonawca”). 

2. Nazwa akcji: „Akcja ECO HEAT”. 
3. Regulamin Akcji („Regulamin") określa zasady udziału, prawa i obowiązki uczestników programu  
i Organizatora. 

4. Program trwa od dnia 2 listopada 2021 r. do 31 marca 2023 r. 
5. „Klient/Zamawiający” – osoba fizyczna, która ma zawartą z Organizatorem umowę na dostarczenie  
i montaż pompy ciepła. 

6. „Umowa” – umowa na dostarczenie i montaż pompy ciepła. 
7. „Beneficjent” – Wnioskodawca o Dotację, któremu zgodnie z Programem Priorytetowym Czyste 
Powietrze przyznano Dotację na Przedsięwzięcie. 

8. „Dotacja” – środki finansowe w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. b) Ustawy o ochronie środowiska 
przyznane Beneficjentowi przez WFOŚiGW, ze środków przekazanych przez NFOŚiGW na rzecz 
WFOŚiGW, na częściową spłatę wynagrodzenia Wykonawcy z przeznaczeniem na koszty kwalifikowane 
Przedsięwzięcia; 

9. „NFOŚiGW” – Narowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
10. „Program Priorytetowy Czyste Powietrze” – przyjęty przez NFOŚiGW program wraz z załącznikami 
dotyczący dofinansowania Przedsięwzięcia w formie Dotacji, pod nazwą „Czyste Powietrze”. 

11. „Przedsięwzięcie” – przedsięwzięcie zgodne z rodzajem przedsięwzięć opisanych w Programie 
Priorytetom Czyste Powietrze, na które może być udzielona Dotacja, obejmujące demontaż bez utylizacji 
i wyniesienia nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu 
powietrze-woda do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. 

12. „Towary w ramach Programu CzP” – oferowane przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej rzeczy lub usługi ustalone przez Strony zgodne z Programem Priorytetowym Czyste 
Powietrze. 

13. „WFOŚiGW” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
14. „Wniosek o Dotację” / „WoD” – wniosek o Dotację składany do właściwego WFOŚiGW przez Klienta 
bezpośrednio lub za pośrednictwem Organizatora w przypadku udzielenia przez Klienta Organizatorowi 
pełnomocnictwa do złożenia wniosku. 

15. „Wnioskujący o Dotacje”/”Wnioskodawca” – osoba fizyczna, która złożyła Wniosek o Dotację z 
przeznaczeniem na częściową spłatę Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty 19 400 zł. Przy 
czym Wnioskujący o Dotację to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 
a.  są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego  
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; o dochodzie 
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rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł, 

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu 
podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
ustalonym:  
- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do 
spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku;  
- oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, 
zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego 
podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu Ministra;  

2) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje 
się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie; 

3) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1) - 4), 
dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł 
lub 

4) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 
kwoty: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
   
oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z 
tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który 
ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
lub 

5) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w 
zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty: a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1 526 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym. lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu 
wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi 
przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o 
dofinansowanie 
oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła 
zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w 
zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 
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poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 
b. posiadają w budynku, którym realizowana jest inwestycja nieefektywne źródło ciepła na paliwo stale, 

które spełnia wymagania programu ”Czyste Powietrze”. 
16. Wniosek o dofinansowanie – formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego 
Czyste Powietrze wraz z załącznikami.  

17. Wniosek o płatność – Formularz wniosku o wypłatę dofinansowania w ramach Programu priorytetowego 
Czyste Powietrze wraz z załącznikami. 

18. Finansowanie Umowy z użyciem Dofinansowania – Klienci, którzy spełniają warunki do wzięcia udziału 
w Programie i otrzymania dofinansowania będą uprawnieni do zapłaty części wynagrodzenia 
Organizatora w kwocie 19 400 zł za pośrednictwem dofinansowania wypłaconego przez WFOŚIGW na 
rachunek bankowy Organizatora, który zostanie wskazany przez Zamawiającego we wniosku o wypłatę.  

19. Pełnomocnictwo – pełnomocnictwo udzielone przez Klienta jak również pozostałych współwłaścicieli 
nieruchomości oraz współmałżonka Klienta w formie pisemnej Organizatorowi na wzorze 
przedstawionym przez Organizatora upoważniające do reprezentowania właścicieli nieruchomości 
przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w sprawie m.in. złożenia w imieniu 
Beneficjenta Wniosku o dofinansowanie oraz Wniosku o płatność oraz uprawniające do odbioru 
korespondencji z WFOŚIGW. 

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKCJI 

1. Akcja jest kierowana do Klientów, którzy spełniając w ich ocenie warunki udziału w Programie wybrali  
w Umowie opcję doradztwo i wsparcie merytoryczne w zgłoszeniu do Programu. 

2. Klient, który chce wziąć udział w Akcji zgłasza się do udziału w Akcji w dniu zawarcia Umowy  
w przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem Akcja trwa i nie została odwołana przez Organizatora.  

3. Klient zostanie zakwalifikowany do udziału w Akcji polegającej na Finansowaniu Umowy z użyciem 
Dofinansowania w przypadku, kiedy zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 
a. Klient wpłaci Organizatorowi wynagrodzenie lub jego część zgodnie z zawartą Umową i w terminach 
w niej określonych;  

b. Klient przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do wzięcia udziału w Programie; 
c. Organizator uzna na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów zgodnie z ust. 3 poniżej, 
że Klient spełnia warunki do udziału w Programie; 

d. Klient zobowiąże się do spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wymagań 
Programu priorytetowego Czyste Powietrze, w tym do: 
• złożenia wniosku o dofinansowanie z programu priorytetowego Czyste Powietrze 

przygotowanego wyłącznie przez Organizatora; 
• wskazania numeru rachunku bankowego Organizatora do wypłaty dofinasowania w zakresie 

kwoty 19 400 zł; 
• stosowania się do Instrukcji Wizytacji Końcowej Programu. 

3. Klient zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi niżej wskazanych dokumentów i informacji, które 
są niezbędne do wzięcia udziału w Programie w dniu zawarcia Umowy lub/i ich uzupełnienie w terminie 
nie dłuższym niż 7dni od dnia zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej Organizatora: umowy-
pc@polenergia-pv.pl  tj. 
- niżej wskazanych skanów dokumentów lub odpowiednio zdjęć: 

a. dokument potwierdzający dochód klienta w zależności od wybranego poziomu:  

- poziom podstawowy - PIT (m.in. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT – 16A, PIT-19A, PIT-38, PIT-
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39, PIT-40 A) lub  nakaz płatniczy informujący o ha przeliczeniowych lub dokument potwierdzający 
dochód niepodlegający opodatkowaniu 

- poziom podwyższony -   zaświadczenie o średnich, miesięcznych dochodach na członka 
gospodarstwa domowego wydane przez odpowiedni organ (GOPS, MOPS, Urząd Gminy, Urząd 
Miasta) wystawione na Beneficjenta na jego wniosek- niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia 
przez Klienta. 

b. zdjęcie pieca, tabliczki znamionowej pieca i klasę energetyczną pieca  (jeśli nie ma oświadczenie 
Klienta o jej braku) 

- niżej wskazanych informacji:  

c. dane współmałżonka, jeśli dotyczy 

d. numer rachunku bankowego wnioskodawcy 

e. numer księgi wieczystej lub innego dokumentu potwierdzającego własność 

f. numer działki 

g. rok wystąpienia o zgodę na budowę domu 

h.  powierzchnia całkowita budynku 

i. czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza 

j. rodzaj i klasa źródła ciepła podlegającego utylizacji 

k. rodzaj dofinansowania o który Klient się stara „podwyższony” lub „podstawowy”. 

4. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnością 
skorzystania z Akcji. W takim przypadku Organizator zawiadomi Klienta o obowiązku zapłaty całego 
Wynagrodzenia ze środków własnych lub z innych źródeł finansowania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku braku możliwości technicznych 
montażu Towaru na danej nieruchomości. 

6. Organizator zawiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej, że kwalifikuje się on do wzięcia udziału 
w Akcji ECO HEAT, co będzie oznaczało, że Klient będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 
części wynagrodzenia w wysokości 19 400 zł w celu sfinansowania tej części wynagrodzenia 
dofinansowaniem z Programu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie i Umowie. 

 

§ 3. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA ORAZ KLIENTA 

1. Finansowanie Umowy z użyciem Dofinansowania odbywać się będzie wyłącznie na rzecz Klientów, 
którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, Programie Priorytetowym Czyste 
Powietrze i kupili u Organizatora Towary. Finansowanie Umowy z użyciem Dofinansowania prowadzone 
będzie przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator uprawniony jest do: 
a. weryfikacji tożsamości Wnioskującego o Dotację; 
b. weryfikacji danych zawartych we Wniosku o Dotację w następującym zakresie: 
(i) zgodności zawartych we Wniosku o Dotację danych dotyczących budynku/lokalu mieszkalnego 
objętego Przedsięwzięciem z treścią księgi wieczystej właściwej dla tego budynku/lokalu 
mieszkalnego; Organizator weryfikuje: 

- numer działki, na której jest położony budynek/lokal mieszkalny, 
- adres budynku/lokalu mieszkalnego, jeżeli jest wskazany w księdze wieczystej, 
- brak wzmianek w dziale I i II księgi wieczystej, 
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- dane Wnioskującego o Dotację jako właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu 
mieszkalnego tj. PESEL (jeśli został podany w księdze wieczystej) a jeśli nie ma PESEL-u  
w księdze wieczystej to imię i nazwisko, 

-  dane pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego tj. imię i nazwisko – jeżeli są 
współwłaściciele; 

(ii) weryfikacji danych dotyczących imienia i nazwiska Wnioskującego o Dotację, małżonka 
Wnioskodawcy o Dotację, współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego, na podstawie 
dokumentów z akt stanu cywilnego w sytuacji niezgodności tych danych z treścią księgi 
wieczystej; 

(iii) weryfikacji na podstawie treści księgi wieczystej, czy wszyscy współwłaściciele złożyli wymagane 
oświadczenia o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik do Wniosku o Dotację; 

(iv) weryfikacji czy współmałżonek Wnioskującego o Dotację złożył wymagane oświadczenie o treści 
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do Wniosku o Dotację (jeśli dotyczy – na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy o Dotację); 

(v) zgodności roku, za który został wskazany dochód roczny, z zasadami Programu, na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy o Dotację; 

(vi) odebranie od Klienta ustnych lub pisemnych/e-mailowych informacji niezbędnych do 
przygotowania Wniosku o Dotację; 

c. weryfikacji i odebraniu od Klienta wszelkich niezbędnych dokumentów w formie kopii, potrzebnych 
do złożenia Wniosku o Dotację. 

3. Dofinansowanie udzielone jest w oparciu o składany przez wnioskodawcę dokument – wniosek  
o dofinansowanie (WoD).  

4. W celu złożenia WOD Klient zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi w terminie i w sposób 
określony przez Organizatora:  
a. księga wieczysta w aktualnym formacie (jeżeli KW jest nieaktualna to należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające zmianę i są to np. akt notarialny, zaświadczenie z wydziału ewidencji gruntów, akt 
małżeństwa, akt zgonu, decyzja sądu); 

b. zaświadczenie o średnich, miesięcznych dochodach na członka gospodarstwa domowego  
w przypadku wnioskowania na poziomie podwyższonym; 

c. dokument potwierdzający dochód – PIT lub nakaz płatniczy informujący o ha przeliczeniowych lub 
inny  dokument; 

d. zaświadczenie potwierdzające utylizację/zaślepienie nieefektywnego źródła ciepła; 

e. zaświadczenie dla Prosumenta z Zakładu Energetycznego (jeżeli uwzględnia się dofinansowanie na 
PV); 

f. jeżeli sprawy dotyczące adresu, statusu budynku są nieaktualne - wyciąg z gminy bądź starostwa; 

g. zdjęcia/ dokumenty, które potwierdzają klasę źródła ciepła 

5. Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez Organizatora w imieniu Klienta w przypadku 
udzielenia Organizatorowi pełnomocnictwa na wzorze pełnomocnictwa udostępnionym przez 
Organizatora. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem Klienta.  

6. Klient, który nie udzielił Organizatorowi pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia w imieniu Klienta 
WOD, zobowiązany jest do złożenia do właściwego wg miejsca jego zamieszkania WFOŚiGW według 
otrzymanej od Wykonawcy instrukcji: 
a. podpisanej przez siebie wersji papierowej wniosku (otrzymanej wcześniej od Wykonawcy za 
pośrednictwem firmy przewozowej) wraz z załącznikami; 

b. rejestracji konta na portalu beneficjenta w celu przekazania wersji elektronicznej wniosku 
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otrzymanego przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. Klient, któremu przyznane zostało na podstawie decyzji dofinansowanie, zobowiązuje się do 
zachowania wszelkich warunków do otrzymania dofinansowania, w tym: 

a. podpisania na wezwanie umowy o dofinansowanie; 

 

b. skutecznego ustanowienia zabezpieczenia zwrotu dotacji oraz innych należności, a także 
zaakceptowanie przez WFOŚIGW dokumentów potwierdzających ustanowienie tego 
zabezpieczenia;  

c. przedłożenia wniosku o płatność, w którym wskazany zostanie rachunek bankowy Organizatora wraz 
z wymaganymi załącznikami, w szczególności zgodnym z wymaganym wzorem protokołem odbioru 
częściowego, oraz dołączenie potwierdzonych przez beneficjenta za zgodność z oryginałem kopii 
faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, lub potwierdzenie dokonania zapłaty na 
rzecz wykonawcy lub sprzedawcy (jeśli dotyczy); 

d. bezzwłocznego przekazania informacji otrzymanych z WFOŚiGW dotyczących ewentualnych 
uzupełnień do wniosku, wraz z przeslaniem kopii decyzji otrzymanej w wersji papierowej 
potwierdzających akceptacje wniosków o dofinansowanie. 

8. Klient może udzielić Organizatorowi pełnomocnictwa w zakresie o którym mowa w ust. 7 powyżej pkt 
a, c i d. 

9. W przypadku gdy na rachunek bankowy Organizatora wpłynie dofinansowanie w wyższej wysokości 
niż brakująca kwota wynagrodzenia z tytułu Umowy, Organizator zobowiązuje się w terminie 14 dni od 
dnia zaksięgowania środków z WFOŚIGW do rozliczenia różnicy i dokonania zwrotu na rachunek 
bankowy Zamawiającego.  

10. W przypadku m.in. nieprzyznania Klientowi dofinansowania, braku wypłaty przez WFOŚIGW 
dofinansowania na rachunek bankowy Wykonawcy, Klient zobowiązuje się do zapłaty brakującej kwoty 
wynagrodzenia ze środków własnych na rachunek bankowy Wykonawcy na wezwanie Wykonawcy.  

§ 4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNIOSKÓW 

1. W przypadku gdy Klient, który zakupił u Wykonawcy również inne usługi poza pompą ciepła, wyraża 
chęć pozyskania dodatkowego dofinansowania w zakresie innych kosztów kwalifikowanych niż  
w zakresie dotyczącym Akcji ECO HEAT takich jak: 

a. Instalacja c.o./c.w.u.; 

b. Mikroinstalacja fotowoltaiczna; 

c. Audyt energetyczny; 

to Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz  
z wnioskiem o płatność, w którym Zamawiający wskaże swój numer rachunku bankowego do wypłaty 
dofinansowania w tym zakresie.  

2. W przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych wchodzących w zakres Programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze” Wykonawca ma możliwość sporządzenia jedynie wniosku o dofinansowanie (na 
podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego) natomiast wniosek o płatność powinien być 
przygotowany i złożony przez Zamawiającego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uznania przez WFOŚiGW, że poniesiony wydatek 
w ocenie WFOŚiGW nie stanowi kosztu kwalifikowanego w świetle Programu.  
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§ 5. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy składać przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając 
korespondencje na adres e-mail: reklamacje-pc@polenergia-pv.pl. Reklamacja powinna zawierać: 
dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres 
zamieszkania), przyczynę reklamacji, treść żądania, opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

2. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej  
w terminie do 14 dni.  

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby Promocji, w tym 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 Akcji ma możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych (osobowych) pod 
adresem email: iod@polenergia-pv.pl lub pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych, Polenergia 
Fotowoltaika Spółka Akcyjna, 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 Akcji 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. 

 

§ 7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. Regulamin Akcji przekazany został Klientowi przez Przedstawiciela Organizatora. 
2. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
3. Udział w Akcji nie podlega przeniesieniu na inną osobę lub podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki 
Uczestników Akcji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób,  
w szczególności pomiędzy Uczestnikami Promocji.   

4. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Akcji. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania Akcji, przy czym 
zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków 
uczestniczenia w Akcji. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia przesłania Regulaminu na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
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6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.

Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin:   

Data, podpis Zamawiającego 


	REGULAMIN „Akcja ECO HEAT”
	z dnia 02.11.2021 r.
	zmieniony w dniu 22 kwietnia 2022 r., 4.10.2022 r., 1 stycznia 2023 r., 9 stycznia 2023 r. , 26 stycznia 2023 r oraz 1 marca 2023 r.
	§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
	§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKCJI
	§ 3. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA ORAZ KLIENTA
	§ 4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNIOSKÓW
	§ 5. REKLAMACJE
	§ 6. DANE OSOBOWE
	§ 7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA



